
 

TRÓBECKÁ BLUDIČKA - PROPOZICE ZÁVODU 
Tróbecká bludička je běžecko-chodecký závod měřený pomocí čipů a časomíry, který vede večerními 

ulicemi Troubek. Jde o třetí ročník pořádaný TJ Sokolem Troubky za podpory obce Troubky a místních 

sponzorů, akce je také zařazena do programu  ČUS Sportuj s námi. Závod je určen pro všechny sportovce, 

sportovní fanoušky i nadšence – s cílem zapojit co nejširší veřejnost do sportovní akce. Trať v délce 5 km 

vedoucí ulicemi Troubek mohou účastníci absolvovat v jednom ze dvou závodů - v chodeckém nebo 

v běžeckém, a to buď jako jednotlivec nebo jako účastník týmu. Jedná se o večerní závod, a proto musí 

být každý účastník vybaven funkční čelovkou (svítilnou) a reflexními prvky.  
 

 

 

KDY:  sobota 21. března 2020,  

KDE:   sportovní hala Troubky, ul. Sportovní 744/3  

START:  1) závod chodců (jednotlivci i týmy) v 18:45h 

2) závod běžců (jednotlivci i týmy) v 19:00h. 

 

ÚČASTNÍCI: 1) jednotlivci – min. 13 let a výše (rozhoduje ročník narození) 

2) týmy – min. 2 osoby, max. 4 osoby – v týmu musí být 1 osoba ve věku 12 let a níže + 1 

osoba ve věku 18 let a výše (rozhoduje ročník narození), tým si volí vlastní název. Každému 

účastníku týmu se počítá jeho čas, pro tým platí čas posledního účastníka týmu v cíli.  

 

TRASA: 5 km, po asfaltovém povrchu, místy chodník, osvětleno pouličním osvětlením, za běžného 

provozu, trať bude značena. UPOZORNĚNÍ – podmínkou startu je funkční čelovka (svítilna) 

a reflexní prvky! 

 

PROGRAM: 

17:00 Otevření šaten  

17:00 – 18:30 Kontrola registrovaných účastníků a výdej startovních balíčků  

18:00 – 18:30 Nové registrace – jen neregistrovaní  účastníci do naplnění kapacity–bez startovního balíčku 

18:30 – 18:45 Řazení chodců a chodeckých týmů k chodeckému závodu 

18:45 Start chodeckého závodu – jednotlivci + týmy 

18:45 – 19:00 Řazení běžců a běžeckých týmů k běžeckému závodu 

19:00 Start běžeckého závodu – jednotlivci + týmy 

19:45 – 20:00 Vyhlášení 

20:00 – 20:15 Tombola 

20:15 – 20:30 Uzavření šaten a sprch 

21:00 Konec 

Časový harmonogram může být upraven dle aktuální situace.  

 

REGISTRACE: online na www.tjsokoltroubky.cz/trobecka-bludicka nebo osobně u pořadatele na adrese: 

Jubilejní 424/7, 75102 Troubky. Uzávěrka registrace 15.3.2020 ve 24:00h. 

 

STARTOVNÍ BALÍČEK JEN PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ – ONLINE REGISTRACE: 

obsahuje: měřící čip (po ukončení závodu je nutné čip a startovní číslo vrátit pořadateli), pamětní 

medaili, možnost stažení vlastního diplomu, občerstvení a pitný režim v cíli, dárky od partnerů.  

 

 

 

http://www.tjsokoltroubky.cz/trobecka-bludicka


 

STARTOVNÉ:  

• dítě do 6 let – zdarma 

• dítě od 7-12 let - 50 Kč 

• junior a dospělý od 13-59 let – 200,- Kč 

• senior - 60 let a více - 100 Kč.  
 

PLATBA STARTOVNÉHO:  

• bankovním převodem na účet: 107-5030570277/0100, variabilní symbol: vygenerované startovní 
číslo a do poznámky Vaše příjmení 

• hotově u pořadatele na adrese Jubilejní 424/7,Troubky 

• při registraci bude účastníkovi přiděleno startovní číslo sloužící jako variabilní symbol a informace 
o výši startovného, startovné je nutno uhradit do 10 dnů po registraci, jinak je registrace 
neplatná. 

 
TOMBOLA:  do tomboly je zařazen každý účastník dle přiděleného startovního čísla, losuje se dle 

startovních čísel  
 
ZÁVOD SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ! 

 

Tróbecká bludička probíhá za plného provozu po vyznačené trati, všichni startující dbají na bezpečnost 

při pohybu na komunikacích.  

Každý závodník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně, startuje na vlastní riziko, je zdravotně 

způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.   

Pořadatel závodu nehradí škody na zdraví a majetku účastníkům v souvislosti se závodem.      

 

 


