DATUM:

28. ŘÍJEN 2022

MÍSTO STARTU A CÍLE:

hlavní závod park Lužánky
dětské kategorie „Stadec“1

MÍSTO ZÁZEMÍ ZÁVODU:

hlavní závod park Lužánky
dětské kategorie „Stadec“1

START HLAVNÍHO ZÁVODU:

14:00

START DĚTSKÝCH ZÁVODŮ:

kategorie do 10 let v 11:00 hod
kategorie do 14 let v 11:30 hod

VÝDEJ STARTOVNÍCH BALÍČKŮ:

hlavní závod 11:00 – 13:30 hod park Lužánky
dětské kategorie 9:30 – 10:30 hod „Stadec“1

POPIS TRATÍ:

hlavní závod 4,8 km v parku Lužánky
dětské kategorie 0,8 km a 0,3 km „Stadec“1

VĚKOVÉ KATEGORIE:

kategorie do 10 let ročníky 2012 a mladší
kategorie do 14 let ročníky 2008 – 2011
sportovně zdatné děti se mohou přihlásit do
hlavního závodu

POŘADATEL:

T.J. Sokol Brno I, Kounicova 686/22, Brno
kontakt: Standa Kopecký, mobil 603 878 739,
behrepubliky@seznam.cz

DALŠÍ INFORMACE:
Organizační a společenské centrum závodu je v areálu „Stadec“1, kde se poběží závody dětských kategorií.
V okolí areálu "Stadec"1 je modrá parkovací zóna B, ve které se parkování hradí pouze v pracovní dny.
Státní svátky a víkendy jsou zdarma a vozidlo není nutné nikde registrovat.
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Venkovní sportoviště T.J. Sokol Brno I, Kounicova 686/22, vchod z ulice Sokolské.

TRASY ZÁVODŮ:
Hlavní

závod:
Trasa
hlavního závodu je vedena po
vnějším okruhu cest v parku
Lužánky
(viz
modrá
přerušovaná čára na mapce) a
poběží se 3 kola po 1,6 km.
Celková délka závodu je cca
4,8 km. Trasa nemá žádné
převýšení. Povrch cest je
převážně mlatový, v menší
míře asfaltový. Čas bude
měřen časomírou. Start a cíl je
na mapce označen červenou
šipkou,
která
současně
naznačuje směr příchodu z
Burešovy ulice. Vzhledem k
probíhající výměně asfaltových
povrchů na cestách v parku
Lužánky si pořadatel vyhrazuje
změnu trasy podle aktuální
situace.
Dětské

závody: Trasa
závodu pro děti je na
tartanovém oválu o délce cca
260 m v areálu „Stadec“1,
vchod branou ze Sokolské
ulice. Kategorie do 10 let
poběží 1 kolo, kategorie do 14
let poběží 3 kola. Červené
šipky naznačují směr příchodu
na tartanový ovál. Sportovně
zdatné děti se mohou přihlásit
do hlavního závodu.

