
Zakus Velodrom! Koloběžkový závod v rámci 6. RekordOválu

PROPOZICE

Místo konání: Velodrom TJ Favorit, Křížkovského 22 v areálu BVV za 4. bránou – vstup za 
hotelem Holiday Inn naproti čerpací stanice MOL (mapa vložena na konci dokumentu)

GPS: 49°11'2.156"N, 16°34'46.446"E (49.1839322N, 16.5795683E)
Mapa: https://mapy.cz/s/13GXt

Termín konání: Sobota 17. září 2016 od 10:00

Program akce

10:00 – 11:00 – Memoriál Franty Babického, vzpomínka na legendárního konstruktéra kol značky 
Favorit, závody ve sprintu na jedno kolo dráhových a silničních Favoritů

11:00 – 11:30 – závody dětí na dráze – na kolech

11:30 – 12:30 - závody koloběžek

• děti dle věku a zdatnosti 1 kolo (400 m) nebo 3 kola (1200 m)
• junioři a dospělí 13 kol (5200 m)

12:30 – 13:00 – závody dětí na dráze – na kolech

13:00 – 14:00 – závody koloběžek

• dospělí 25 kol (10000 m)

14:00 – 15:00 – 6. Brněnské RekordOvál

• 400 metrů tandem obrovské trojkolo
• 1 km na minikole ženy
• 100 metrů maxikolo 4 metry dlouhé
• 1 km bez držení hrajíce na harmoniku

Sobota 15:30 – Neděle 15:30

• 24  hodin na vysokém kole – pokus o překonání rekordu 522 km

https://mapy.cz/s/13GXt
http://zkuskolobku.cz/


Další sportovní vyžití v rámci akce:

• Jízda zručnosti s překážkami (během dne)
• Jízda na oválu
• Možnost projížďky na kuriózních a historických kolech
• Malování vlastních dětských triček

Každý aktivní účastník obdrží v rámci Evropského týdne mobility reflexní prvky na kolo nebo 
koloběžku.

Na místě bude k dispozici půjčovna 7 koloběžek s modely uvedenými na webu 
http://zkuskolobku.cz/pujcovna/ - na závod je možné si koloběžku rezervovat na emailu 
pujcovna@zkuskolobku.cz.

Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí, pořadatel nezodpovídá za zdravotní stav účastníků a 
za odložené věci.

prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc., RC SPV Brno-město, z. s.
Jiří Fiala, TJ SLOVAN Černá Pole Brno, z. s.
Petr Mejsnar a Ondřej Brunecký, ZkusKolobku.cz a CykloSpeciality.cz

Jak se dostat na Velodrom:
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