Propozice
Tratě okružní, smíšené (asfalt, zpevněná cesta, terén) po obecních, polních a lesních cestách, budou
částečně značeny a částečně zabezpečeny
Vyhlášení výsledků:
závodníka

dětské běhy před začátkem hlavních běhů, jinak po doběhnutí posledního

Upozornění
Startující běžci závodí na vlastní nebezpečí a odpovědnost, podle svého skutečného zdravotního stavu a
kondice. Lékařská služba během závodu není zajištěna.
Závod se koná za plného silničního provozu, účastníci jsou povinni proto dbát zvýšené opatrnosti, a to
zejména během pohybu po obecních komunikacích a při křížení silnice II.třídy na Blansko (1x při trase
10 km) Závod se koná v jarních podmínkách, na části neudržovaných cest. Styl běhu musí být uzpůsoben
klimatickým poměrům, může se vyskytovat sníh, náledí, bahno, kaluže. Trať může být místy kluzká.
Účastníci jsou povinni dodržet stanovenou trať a dbát pokynů organizátorů.
Podpisem u prezentace se stvrzuje souhlas s účastí na vlastní nebezpečí, v případě dítěte podepisuje jeho
právní zástupce.
Mapa a popis tratě 5 km

Po chodníku či po silnici od startu do Svinošic, před obecním úřadem Svinošice doleva kolem lípy, dále po
obslužce mezi domy, na zelené turistické značce doprava a dále po ní, na konci Svinošic po polňačce
doprava a před státní silnicí na Blansko otočka a zpět po stejné trase až k Obecnímu úřadu Svinošice, pak
po 120 m mírně doprava ze silnice a po lesní cestě a pěšinách, přes potok u vodárny do kopce, dále po
asfaltce rovně, dolů ke škole, přes start na polňačku a cílová „rovinka“ k terase domu č. 427.

Mapa a popis tratě 10 km

Po chodníku či po silnici od startu do Svinošic, před obecním úřadem Svinošice doleva kolem lípy, dále po
obslužce mezi domy, na zelené turistické značce doprava a dále po ní, na konci Svinošic po polňačce
doprava a přes státní silnici na Blansko k Lípě, do kopce k vysílači (stále je to po zelené), pod jelínkem, U
jelínka, mezi školkami u hospodářské budovy po asfaltu doprava, na úrovni Lelkovadla doprava a po
asfaltu dlouho lesem dolů až do místa, kde asfaltka zatáčí vlevo, my pokračujeme rovně na zpevněnou
cestu, okolo hájovny, mezi poli do Svinošic, podjezdem pod silnicí, u kapličky vpravo, k obecnímu úřadu,
po 120 m mírně doprava ze silnice a po lesní cestě a pěšinách, přes potok u vodárny do kopce, dále po
asfaltce rovně, dolů ke škole, přes start na polňačku a cílová „rovinka“ k terase domu č. 427.

