
 

 

Klub biatlonu STŘELKA a ÚMČ Brno - Černovice Vás srdečně zvou na 
 

„Černovická Svitava“   2. ročník 

 
propozice závodu 

 

Datum :   15.10. 2016, ZŠ Řehořova, Brno-Černovice  
 
Pořadatel : Klub biatlonu Střelka  
 
Místo startu a prezentace: 
 
Start a cíl před ZŠ Řehořova 3 

Prezentace žákovských kategorií od 9.00 do 9.45, ostatních do 10:45 v prostorách ZŠ 

Řehořova. 
 
Časový pořad: 
 

První start v 10:00 – předžačky a předžáci 

  10:10 - mladší žákyně a žáci 

  10:30 - starší žákyně a žáci 

  11:00 - dorostenky, dorostenci, ženy a veteránky (1 kolo) 

                     11:45  - muži + veteráni (2 kola) 
 
V případě rychlejšího průběhu bude časový pořad uspíšen ! 
 
Kategorie: 

předžačky a předžáci 2005 a mladší  600 m 

mladší žákyně a žáci 2003 – 2004  1 km 

starší žákyně a žáci  2001 – 2002  2 km 

dorostenky a dorostenci 1999 - 2000 - jeden okruh  -  5 km 

ženy 1998 - 1976 -  jeden okruh –  5 km 

veteránky 1975 - starší -  jeden okruh –  5 km 

muži 1998 - 1976 -  dva okruhy  -  8 km 

veteráni 1975 - starší -  dva okruhy  -  8 km 

 
Vyhlášení výsledků a vítězů: 
Vyhlášení vítězů cca 12:45 
Zveřejňování výsledků bude do 20 minut po doběhu dané kategorie. Výsledky budou 
vyvěšeny tentýž den na http://cernovicka-svitava.webnode.cz/ 

 
Ceny :  
 První tři závodníci v každé kategorii obdrží drobné věcné ceny. 
Občerstvení: Po doběhu obdrží závodníci oproti vrácenému číslu drobné občerstvení. 
Startovné:  

Pro žákovské kategorie zdarma, ostatní kategorie 50,- Kč platba hotově při prezentaci. 

 



 

 

Mapka závodu – Černovická Svitava 

Trať závodu: Hlavní trať vede po rovině po pravém a levém břehu řeky Svitavy. Doroste-

necké kategorie, juniorky a ženy běží jeden okruh. Junioři a muži běží okruhy dva. viz přilo-

žená mapka. Trať žákovských kategorií vede po „ přívodních“ cestách hlavního závodu. 

Závodí se za plného provozu. Závodníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů, dbát na 
vlastní bezpečnost. Každý účastník závodu i jeho doprovod se závodu účastní na vlastní 
zodpovědnost. 
 
 
     
 
         
 

Brno - Černovice 

Start, cíl 

Dorost + Ženy  1 kolo 
Muži  2 kola 

  
 Předžačky a předžáci 600m 
 Mladší žačky a žáci    1 km 

 Starší žačky a žáci      2 km 


