
 
 

      

Brno 2020 
Bílovice – Rudice 

1. ročník měřeného tréninku 
 

Pořadatel:   Petr a Martin 

           

Datum:   sobota 31.10. 2020 

 

Prezentace:   Od 9:00 do 10:00 hod. v Bílovicích nad Svitavou v prostoru startu. 

 

Parkování :  V prostoru startu (Bílovice nad Svit.), zde je omezená kapacita ! nebo cíle (Rudice – 

Parkoviště u hrušky). Se svozem po nahlášení dopředu pomůžeme. 

 

Startují:  Přátelé běžeckého lyžování na kolečkových lyžích pro klasickou techniku, kteří si 

chtějí zlepšit svou mentální i fyzickou kondici.  

Start:  10:30 hod. hromadný                                         

                                            Na Lázku se tento způsob osvědčil, tak jej použijeme i my. Vzhledem k tomu, že 

se předpokládá rozdílná výkonnost závodníků, bude výrazně pomalejším 

závodníkům umožněn start již v 10:00, abychom do cíle dorazili v kratším časovém 

rozpětí. 

 

Popis tratě:  Start: cedule Bílovice nad Svitavou. Po 8.km obec Adamov, zde pozor budete 

přejíždět koleje! Pozor na auta! Stále pokračujete po hlavní silnici směr Křtiny.  

Po13.km je křižovatka ve tvaru T stoupáte stále na horu po hlavní silnici směr 

Křtiny. Cedule Křtiny máte 19 km a otočka. Pádíte 5.km dolů z kopce (prosím 

opatrně na auta a motorky). Po 24.km křižovatka a tentokrát již doprava a teď se 

bude stoupat na pověstné Olomučany. Jste na 26.km, zde ostře doprava. Hurá do 

cíle, Zbývají poslední 4.km. Cíl je na úrovni cedule Rudice. 

https://connect.garmin.com/modern/course/40610940 

Startovné:   do 18 let zdarma, nad 18 let 100,- Kč  

Parametry tratě :  délka: 28,5 km převýšení: 377 m 

Podmínky:  Jede se za plného silničního provozu, účastníci startují na vlastní nebezpečí, včetně 

posouzení připravenosti na závod. Povinná je ochranná přilba, závodníci jsou 

povinni dodržovat dopravní předpisy, předepsaný styl jízdy je klasický, jede se 

po pravé straně vozovky. Budou tajné hlídky na kole, kdo pojede přes půlku nebo 

si bude sekat zatáčky a bude spatřen DNF po druhém napomenutí. Doporučujeme 

individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám. 

Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti s 

měřeným tréninkem. 

Upozornění:  Start je povolen pouze na kolečkových lyžích určených pro klasický styl jízdy – lyže 

s anti reverzním mechanismem (se zarážkou) od libovolného výrobce. Povolena jsou 

pouze černá gumová kolečka o průměru 7–8cm, tvrdosti 2.  Závodníci nad 60 let 

mají povolená kolečka tvrdosti1. Kontrola bude probíhat v cíli. 

https://connect.garmin.com/modern/course/40610940


 
 
Hodnocení:  Vyhlášení těch nejrychlejších,+ překvapení. Vše proběhne po dojezdu posledního 

závodníka v prostoru cíle.  

Bojujeme o putovní batoh firmy ACER WOODWAY s.r.o.  Pokud jej chceš, 

musíš vyhrát 3 x po sobě  . 

Důležité!: Účastník bez ochranné přilby NEBUDE připuštěn ke startu!!! Nejsou povoleny 

in-line brusle ani kolečkové lyže pro volný styl!  

Profil a mapa: 

https://www.relive.cc/view/veqzG1rNE7v 

 

Partneři: 

 

 

Putovní batoh ACER WOODWAY s.r.o.  

https://www.relive.cc/view/veqzG1rNE7v

