
Propozice sportovního předprogramu 
 
Pořadatel    AC Moravská Slavia Brno a  

T. J. Sokol Brno – Nový Lískovec 
Datum     neděle 4. září 2022 
Místo Brno - Nový Lískovec, areál Pod Plachtami 
Ředitel závodu    Aleš Volovec  
Hlavní rozhodčí   Jiří Proch 
Vedoucí tratí    Ladislav Zouhar 
 
Přihlášky  
v místě závodu, nejpozději 15 minut před startem disciplíny. Všichni závodníci a závodnice obdrží 
nevratné startovní číslo a drobné občerstvení. Přihlásit se je možno na běh i na závod koloběžek. Pro 
každý start platí jiné startovní číslo. Startovné se neplatí. 
 
Tratě pro koloběžky 
nejmladší přípravka dívky (2014 a 2015)        800 m 
nejmladší přípravka hoši (2014 a 2015)         800 m 
mladší přípravka dívky (2012 a 2013)       1600 m 
mladší přípravka hoši (2012-2013)       1600 m 
starší přípravka dívky (2010-2011)       3200 m 
starší přípravka hoši (2010-2011)       3200 m 
starší děti a dospělí (2009 a starší)                 3200 m 
rodiče s dětmi na odrážedlech (2016 a mladší)        65 m 
 
Tratě pro 15. ročník Běhu Novým Lískovcem – Memoriál Milana Zoubka 
rodiče s dětmi (2016 a mladší)          65 m 
nejmladší přípravka dívky (2014 a 2015)        130 m 
nejmladší přípravka hoši (2014 a 2015)         130 m 
mladší přípravka dívky (2012 a 2013)         260 m 
mladší přípravka hoši (2012 a 2013)         260 m 
starší přípravka dívky (2010 a 2011)         400 m 
starší přípravka hoši (2010 a 2011)         400 m 
 
Technická ustanovení 
závodí se podle těchto propozic a podle pokynů pořadatelů, 
před startem každé disciplíny budou závodníci a závodnice řádně poučeni, 
závodník nebo závodnice může startovat pouze ve své kategorii, 
běží se a jede se na čas, a to i v tom případě, pokud budou muset rozhodčí z důvodů kapacity tratí 
kategorii rozdělit do více běhů nebo jízd, 
první tři závodníci a závodnice v každé kategorii a disciplíně obdrží medaili, diplom a věcné ceny, 
slavnostní vyhlášení bude po 15. hodině, 
závodníci a závodnice startují na vlastní nebezpečí, 
závody se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, pouze za extrémních podmínek (extrémní 
vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit, 
při závodech koloběžek a odrážedel používají účastníci a účastnice vlastní stroje, závodníci a 
závodnice musí použít helmu, rukavice a další chrániče, 
po celé délce tratí je doprovod během, na jízdních kolech nebo jiných jízdních prostředcích přísně 
zakázán,  
pořadatel nepřebírá odpovědnost za zdravotní či majetkovou újmu žádného z účastníků, 
zdravotní služba zajištěna. 
 
Důležité upozornění 
pořadatel si vyhrazuje právo na změny v těchto propozicích bez předchozího oznámení. 


