
                                                                                                                        

SK SKOL Brno – oddíl běžeckého lyžování 
ve spolupráci se statutárním městem Brno  

 
 

pořádá 

 

Běh do vrchu 
 
 

Místo:  Brno-Pisárky (prezentace)  
                     a hotel Myslivna (cíl a vyhlášení výsledků)  

Termín: 6. 11. 2022 – neděle 

Přihlášky: elektronicky do přihlašovacího formuláře  

do 3. 11. 2022 na adrese:     

 https://forms.gle/uBdNy2t4kAU24HpM9 
  výjimečně ráno v místě prezentace  
   
Prezentace: 9:00 – 9:30 hod. v parku u Anthroposu,  
  v blízkosti hospody na Střeláku 

  GPS: 49.1925756N, 16.5651300E 
 
Seznámení s pravidly závodu: 9:30 hod.,  
  následně společný odchod na start  
  a zároveň prohlídka tratí 

Start:  10:20 hod. intervalově po 30 s 

Povrch: lesní cesta 
 

Kategorie:  
10:20 hod.  minižákyně  2015 a ml.  400 m    start č. 1  
 minižáci  2015 a ml.  400 m      
10:30 hod. žákyně nejmladší 2013 – 14  600 m    start č. 2 
  žáci nejmladší 2013 – 14  600 m  

Pro výše uvedené kategorie budou na trati přichystána stanoviště,  
kde závodníci budou plnit jednoduché úkoly. 
 
10:20 hod. žákyně mladší 2011 – 12  600 m  
  žáci mladší  2011 – 12  600 m     
10:40 hod. žákyně starší  2009 – 10  600 m  
  žáci starší   2009 – 10  600 m      
10:40 hod. dorostenky mladší  2007 – 08  1 000 m   start č. 3 
  dorostenci mladší  2007 – 08  1 000 m 
  dorostenky starší 2005 – 06  1 000 m  
  ženy, juniorky 2004 – 84  1 000 m 
  veteránky  1983 a st.  1 000 m     
  dorostenci starší 2005 – 06  2 x 1 000 m 
  muži, junioři  2004 – 84  2 x 1 000 m 
  veteráni  1983 a st.  1 000 m     

https://mapy.cz/s/kehogeporo
https://mapy.cz/s/ramebajone
https://forms.gle/uBdNy2t4kAU24HpM9
https://mapy.cz/s/kehogeporo


                                                                                                                        

 
Startovné: minižactvo a nejmladší žactvo startovné neplatí, 

mladší a starší žactvo 30 Kč, dorost a dospělí 50 Kč. 
  Dohlášky na místě: všechny kategorie 50 Kč 
 
Ceny:  první tři závodníci získají diplomy a drobné ceny  
 
Vyhlášení výsledků: od 11:00 hod. v cíli závodu 
 
Různé: závodníci, činovníci i diváci se účastní na vlastní nebezpečí. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny ustanovení časového rozpisu.  
Výsledky budou uveřejněny na www.sk-skol.cz. 
 

 
Informace: Ota Fišera, tel: 777 038 956, e-mail: otaf@centrum.cz 
 
 
 
 
 Tomáš Telecký          Ota Fišera  

hlavní rozhodčí        ředitel závodu 
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