


4. ročník

Hotel Happy Star cross Hnanice
+ Znovín walking

Závěrečný 10. závod Znojemského běžeckého poháru s celkovým vyhodnocením
23. 4. 2011 (sobota)

V sobotu, dne 23.4.2011, se běží čtvrtý ročník tradičního běžeckého závodu v jedinečném prostředí vinic 
vysázených poblíž  Národního  parku  Podyjí.  Zázemí  závodu  poskytuje  hotel  HAPPY STAR v Hnanicích,  který  je 
situovaný 8 km jihozápadně od města Znojma. 

Trasa závodu se vine mezi vinohrady a její nejvyšší – vyhlídkový - bod je na visuté lávce u HEILLIGER STEIN 
(Svatý kámen) v Rakousku. Jedná se podle různých představ o místo, jenž bylo v prehistorických dobách kultovním 
místem.  V  současnosti  se  na  Svatém  kameni  nachází  několik  objektů,  mimo  jiné  kultovní  kámen  s  mísovitými 
prohlubněmi obklopený dalšími kulatými kameny a odkryté základy zbořeného kostela.  Závod začíná a končí poblíž 
hotelu Happy Star ve starobylé obci Hnanice ležící původně při staré obchodní stezce. V období středověku byly Hnanice 
jedním z nejvýznamnějších společenských center regionu ležícím na významné středověké cestě. Byly první obcí  se 
zemskou hranicí. 

„Kdo neběží, ten nevyhraje.“
DATUM KONÁNÍ:  23. duben 2011 (sobota)

MÍSTO:                Hnanice (okr. Znojmo) – u silnice 413 Znojmo (CZ) – Retz (A)

KANCELÁŘ:          Označený prostor Hotelu HAPPY STAR Hnanice

PREZENCE:      V kanceláři od 9:00 do 9:45 hod  (všechny kategorie)

STARTOVNÉ:         50,-Kč 

START:                  10:00 hod.

TRATĚ:                  Běh - hlavní trať – 10000m, má celkové stoupání 135 m, trať hobby kategorie - 5000m 

s celkový stoupáním 85 m a povrchem obou tratí je ze 60% terén a ze 40% asfalt

Znovín walking - tratě dle výběru s možností ochutnávky vín Znovínu Znojmo

START,   CÍL  :  Cesta u hřiště naproti Hotelu Happy Star Hnanice.

VĚKOVÉ KATEGORIE:  10 km           Muži A do 39 let (RN  2011-1972) MA
           Muži B 40 - 49 let (RN 1971 -1962) MB
           Muži C 50 - 59 let (RN 1961 -1952) MC
           Muži D 60 - 69 let (RN 1951 -1942) MD
           Muži E nad 70 let (RN 1941 a méně) ME
           Ženy A do 35 let (RN  2011-1976) ŽA
           Ženy B nad 35 let (RN 1975 a méně) ŽB

 5 km hobby Muži  bez rozdílu věku HM
Ženy  bez rozdílu věku HŽ

VYHLÁŠENÍ:    Do 45 minut po doběhnutí posledního závodníka.

CENY: Věcné ceny a diplomy pro první tři v každé kategorii, po závodě tombola

ORGANIZAČNÍ TÝM:   Za Znojemské běhání Ida Holíková 737 285 343, e-mail: ida.holikova@email.cz
příprava tratě: Petr Halbrštat 603 453 708, e-mail: halbrstatpetr@email.cz

WEB: http://www.znojemskebehani.ic.cz/ZBP/Propozice/7_10_ZBP_propozice.pdf
PO ZÁVODĚ: Pro běžce - sprchy, bazén, vířivka a oběd za výhodnou cenu 60,- Kč v Hotelu Happy Star

UPOZORNĚNÍ: Všichni účastníci akce startují na vlastní nebezpečí ! Za odložené věci organizátor akce neručí !

GENERÁLNÍ SPONZOR: SPONZOŘI:  

 

HOTEL HAPPY STAR, hotel který splní vaše p ání  ř www.hotelhappystar.cz        www.znojemskebehani.ic.cz
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Mapa tratě

Profil tratě
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