
 
 

      

Brno 2021 
Bílovice – Habrůvka 

1. ročník měřeného tréninku 
 

Pořadatel:   Petr Gross ve spolupráci Borci Zdar a SunSport 

           

Datum:   neděle 20. 6. 2021 v 10:00 hod. 

 

Start:   10:00 hod. intervalový.   

 

Prezence:   Od 8:45 do 9:30 hod. v Bílovicích nad Svitavou v prostoru startu.  

 

Parkování :  V prostoru startu Bílovice nad Svitavou. Pozor, je zde málo místa na parkování nebo 

v cíli Habrůvka u obecního úřadu. Kdo bude potřebovat pomoci s přesunem, 

pokusíme se. Nutné nahlásit dopředu. V rámci rozjetí parkování kdekoliv 

v Adamově, Křtinách. 

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

chtějí zlepšit svou mentální i fyzickou kondici.  

Popis tratě:  Start: cedule konec obce Bílovice nad Svitavou. Na 6km cedule obec Adamov a 

zároveň cíl rychlostní prémie SunSport ! V tempu pokračujete dál  . Pozor na 

7 km , budete přejíždět koleje! Opravdu pozor na auta! Stále pokračujete po 

hlavní silnici směr Křtiny. Na 12 km  křižovatka ve tvaru T, stoupáte stále nahoru po 

hlavní silnici směr Křtiny.  Na 17,5 km a jediná odbočka doleva přes most, čeká vás 

poslední 1,5 km stoupání do cíle obec Habrůvka .  

 

Startovné:   do 18 let zdarma. Pro předem přihlášené 100,- Kč, a to do 18.6. Na místě 200 Kč .           

Přihlášení na tento email: kolcahabruvka@gmail.com v tomto formátu: Jméno, 

příjmení, věk, klub. 

Parametry tratě :  délka: 19 km, převýšení: 270 m  

Rekord trati:               Není stanoven (odhad 1:05) 

Podmínky:  Je to měřený trénink a jede se za plného silničního provozu. Účastníci startují na 

vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na měřený trénink. Povinná je 

ochranná přilba, účastníci jsou povinni dodržovat dopravní předpisy, 

předepsaný styl jízdy je klasický, jede se po pravé straně vozovky. Budou tajné 

hlídky na kolech, kdo pojede přes půlku nebo si bude sekat zatáčky a bude spatřen, 

bude  DNF. 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 antireverzním mechanismem (se zarážkou) od libovolného výrobce. Povolena jsou 

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

mají povolená kolečka tvrdosti 1. Kontrola bude probíhat v cíli. 

mailto:kolcahabruvka@gmail.com


 
 
Hodnocení:  Vyhlášení těch nejrychlejších, na každého se snad dostane  .Vše proběhne po 

dojezdu posledního účastníka, místo ještě upřesníme.  

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

získat, musíš vyhrát 3 x po sobě, ale má to jeden háček   . 

Důležité!: Účastník bez ochranné přilby NEBUDE připuštěn ke startu měřeného tréninku 

!!! Nejsou povoleny in-line brusle ani kolečkové lyže pro volný styl!  

Profil a mapa:               https://mapy.cz/s/nujalefofo  

https://connect.garmin.com/modern/course/59296603 

 

 

Partneři: 
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