
 

 

POHÁR BĚŽCE VYSOČINY 2017 

Propozice závodu číslo 2 

Název: 
OKOLO TRPASLÍKA V HYBRÁLCI 

Datum: Pátek 21. dubna 2016 

Pořadatel: Běžec Vysočiny z.s. 

Ročník: 8 

Místo prezence 
a startu: 

Jihlava, Hybrálec, místní pohostinství ve středu obce 

GPS - 49.4282069N, 15.5590100E 

Tratě: Dospělí: velký okruh 10 km – lesní a polní cesty, asfalt 25% 

Dorost 16 – 17 let: 4,5 km vedená po hlavní trati s obrátkou na 1,6 km + okruh mládeže 

Žáci, žákyně 7 – 15 let: malý okruh 1,1 km po místních komunikacích Viz plánek tratí 

Chlapci a dívky 4 – 6 let: obrátková trať ve středu obce 

U závodu mohou nastat změny v délkách a trasování tratí 

Popis tratí: Hlavní závod – Muži, ženy velký červený okruh 10 km po převážně nezpevněných lesních 
cestách – asfalt 25%. Autor trati Petr Stoklásek připravil přírodní trať po cestách s rozmanitým 
povrchem a členitým profilem a trasováním. Doufá v příznivou odezvu u ostatních běžců.  Trať 
je nejdříve vedena po levém úbočí údolí Smrčenského potoka kolem Zadního rybníka, dále po 
lesních cestách obíhá vrch Puchýrna, pak přes Starou Huť prochází do Sklářského lesa a odtud 
klesá po asfaltové cestě do obce. Viz plánek tratě. 

Kategorie: A18 – junioři 18 – 19 let 10 km 1x 10 

A20 – muži 20 – 29 let 10 km 1x 10 

A20 – muži 30 – 39 let 10 km 1x 10 

B40 – muži 40 – 49 let 10 km 1x 10 
B50 – muži 50 – 59 let 10 km 1x 10 
B60 – muži 60 - 69 let 10 km 1x 10 
B70 – muži nad 70 let 10 km 1x 10 
C18 – juniorky 18 – 19 let 10 km 1x 10 
C20 – ženy 20 – 34 let 10 km 1x 10 
C35 – ženy 35 – 44 let  10 km 1x 10 
C45 – ženy nad 45 let 10 km 1x 10 
D1, D2 – dorostenci, dorostenky 16 – 17 let    4,5 km 2x 1,6 + 0,9 

Z1, Z2 – žáci, žákyně 14 – 15 let    3,3 km 3x 1,1 

Z31, Z41 – žáci, žákyně 12 – 13 let    2,2 km 2x 1,1 

Z32, Z42 – žáci, žákyně 10 – 11 let    2,2 km 2x 1,1 

Z5, Z6 – žáci, žákyně 7 – 9 let    1,1 km 1x 1,1 

Z7, Z8 – chlapci, dívky 3 – 6 let    300 m 2x 150 

Přesný rozpis kategorií dle ročníků je uveden v propozicích soutěže 

Přihlášky: Internet: On-line do 12:00 hod. v den závodu na  bezecvysociny.cz 

V místě startu: Od 15:45 hod. Končí 15 min. před příslušným startem. 

 Startují běžci 3 roky a starší (rok nar. 2013 a méně) 

Startovné: 70 Kč - muži, junioři, ženy, juniorky 

Start: 17:00 hod. Z7, Z8 

17:30 hod. hromadný – A, B, C, D – hlavní závod 

17:35 hod. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 

Ceny: První tři v kategorii věcná cena, mládež cena a medaile 

Občerstvení: Šťáva nebo čaj, tatranka. Po závodě opečení špekáčku pro každého. Možnost dalšího 
občerstvení v pohostinství. 

Propagační 
trička: 

Během závodu budou prodávány propagační funkční sportovní trička k 40. výročí Běžce Vysočiny 
za sníženou cenu. Mimo internetové objednávky budou volně k prodeji do vyprodání zásob. 

Kontakt: Novák Bohumil, 58601 Jihlava, Srázná 4, tel.: 731480914,  email – info@bezecvysociny.cz, 
http://bezecvysociny.cz 

Přístup: Přístup: Automobilem: V ulici Romana Havelky (Albert, Baumax, Vodní ráj) za podjezdem 
dálničního přivaděče odbočit vpravo směr Hybrálec. 

Autobusem: z autobusového nádraží v Jihlavě, stanoviště č. 11 odj. 15:50 hod. 

Zajímavosti:                Bylo potřeba nahradit Běh Chotěbořskem po jeho odstoupení z Běžce. Míst s klidným 
prostředím a dobrým přístupem pro pořádání sportovních akcí ale ubývá.                       
               Obec Hybrálec vznikla v době založení Nové Jihlavy pojmenovaná po královském 
lokátorovi s názvem Eberhardsdorf, uprostřed míst dolování stříbra, v údolí Smrčenského potoka. 
Štola Trpaslík, z pozdější doby, u nedalekého stejnojmenného rybníka je toho dokladem. I když, 
v historických dobách, tudy procházela cesta z Jihlavy do Humpolce, dnes, bez povolenky, dál 
autem nemůžete jet. Tratě proto vedou po komunikacích s minimálním provozem.  Závod našel 
dobré zázemí v místním pohostinství, pohodlnou možnost parkování na ploše hřiště. 

Účast 2016: 136 - z toho 75 mužů a 15 žen 
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Vítězové 2016: Vladimír Srb (Jihlava) 35:21 a Lada Nováková (Brno) 39:43 

TR: Vladimír Srb (Jihlava) 34:47 – 2015 Lada Nováková (Brno) 39:43 - 2016 

Další informace:                    Hned první ročník se těšil velkému zájmu. Přišlo 106 startujících, kteří si pochvalovali 
pěknou trať a velmi dobré zabezpečení závodu. Druhý ročník jej předčil v účasti dospělých. 
Historie závodu 
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