
                                 HORIZONT KLA NOVÁK BLANSKO   

                                   zve v neděli  5.října 2014 na tradiční

                          BĚH POSELSTVÍ „RUN FREE“, počtvrté na 
                 trase z nejnižšího do nejvyššího bodu okresu  
                                 (18. ročník )   

PŘEBĚH  NAPŘÍČ  OKRESEM   
B   L   A   N   S   K   O

         …navážeme na dávnou tradici,  kdy se poselství a zprávy předávaly
prostřednictvím běžců. 

Pravidla: Zdolání  tratě  není  závodem,  přesto  jsou  časy  měřeny  a  rekordy
zaznamenávány do Knihy rekordů. V případě štafet jede skupinka na kolech (má o
jeden  bicykl  méně)  a  vždy  jeden  člen  běží.  Intervaly  střídaní  nejsou  stanoveny.
Zúčastnit se mohou neomezeně velké skupiny běžců a běžkyň (štafetovým způsobem,
bez rozlišení věku) i jednotlivci (starší 18-ti let).

Start: na hranici okresu u řeky Svitavy za  Adamovem (236 m.n.m.) v  11:00 hodin

Cíl:     radiolokační stanice Skalky s vyhlídkou (730 m.n.m.)

Popis tratě: Trať vede z Adamova po silnicích a cestách podél toku řeky Svitavy přes
Blansko  na Skalní  mlýn,  dále  už  (až  na  malé  výjimky)  mimo silniční  provoz žlebem do
Sloupu,   kolem Vlčí skály, na Oborský Dvůr, U Skal s cílem Skalky – radiolokační stanice.
        

Délka tratě: 38.5 km, převýšení 494 m, časový limit 6 hodin 

V cíli  čaj a rychlý přesun k závěrečnému posezení v
restauraci Morava v Benešově. 

Upozornění  : Akce,  zejména na  počátku,  probíhá  za
plného  provozu,  účast  je  na  vlastní  nebezpečí,
organizátoři  nepřebírají  odpovědnost  za  zranění  či
škody  na  majetku  související  s  účastí  na  této  akci.
Občerstvení na trase si zajišťuje každý účastník sám.

REKORDY: 1M:  Jaroslav  Stloukal  3:06:15  (2013),1Ž  Linda  Beniačová  4:32:45  (2012),  2M
Daněk  R.,  Kubíček  2:41:31(2012),  2Ž:  Němcová,  Kopecká  3:24:10  (2013),  2S:  Martincová,
Rozman 2:43:13 (2011), 3M: Novák, Šamonil, Macura  2:27:25 – absolutně nejrychlejší čas
(2012), 3S: Blažková, Haasová, Maňoušek 3:10:46 (2013), 4M: Novák, Moravec, Macura, Mašát
2:41:48 (2011), 4S: Peťovský, Buřt, Klopec, Jagrová 2:44:27 (2012)  

Více informací: Dany tel. 723 091 241, Olda   603 266 337,  e-mail: horizont.cz@seznam.cz 


