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TRASA ROUSÍNOV – SLAVKOV U BRNA  

 neděle 3.7.2016 

� Dotazy: Martin Hiltavský, tel: 00420 739 994 350 

� Běžci se neregistrují. Běží se za každého počasí. 

� 13:50  Krátké slovo organizátorů – přivítání běžců.  

� 14:00 start běžců ze Sušilova náměstí v Rousínově.  

� Trasa: délka 7 km; asfaltový povrch; průběh: Rousínov – Slavkov u Brna 

(Slavkovská, Tyršova, Malinovského - Zámek Slavkov). 

� Stanoviště s vodou: pouze v cíli. 

� Doporučujeme běžcům, aby si vzali na cestu vodu popř. své doplňky pro 

výživu.  

� Tempo je libovolné. 

� Běžci mohou uběhnout libovolnou délku trasy.  

� Dopravu si každý zařizuje po vlastní ose.  

� Očekáváme, že co nejvíce běžců přiběhne do Slavkova u Brna, kde uděláme 

společnou fotografii.  

� Nejpozději v 15:30 vyrážejí z Opavy určení běžci na zbývající část štafety až 

do Římu. 

Start se může posunout, pakliže dojde na trase z Opavy do Rousínova ke 

zpoždění běžců na trase. Děkujeme za pochopení a trpělivost. 

TRASA KIETRZ – OPAVA  

neděle 3.7.2016 

� Dotazy: Martin Hiltavský, tel: 00420 739 994 350 

� Běžci se neregistrují. Běží se za každého počasí. 

� 7:50 Krátké slovo organizátorů – přivítání běžců.  

� 8:00 start běžců od kostela sv. Tomáše v Kietrzi.  

� Trasa: délka = 21 km; asfaltový povrch; průběh: Kietrz – Dzierzyslaw – 

Pilszcz – státní hranice PL/ČR - Opava (po ulici Pekařské až na Horní 

náměstí před budovu Magistrátu města Opavy). 

� Stanoviště s vodou: 5 km, 12 km, 21 km (voda, banán, oplatek). 

� Doporučujeme běžcům, aby si vzali na cestu své doplňky pro výživu.  

� Tempo je libovolné, nejedná se o závod. 

� Běžci mohou uběhnout libovolnou délku trasy.  

� Dopravu si každý zařizuje po vlastní ose.  

� Očekáváme, že co nejvíce běžců přiběhne do Opavy na Horní náměstí, kde 

uděláme společnou fotografii.  

� Nejpozději v 10:30 budou určení běžci pokračovat ve směru na Olomouc a 

Rousínov.  

� V 6:30 mše svatá pro zájemce 


