
Klub orientačních sportů TJ Lokomotiva Krnov 
ve spolupráci se SVČ Krnov 

pořádá 
 

HROUZOVKA 2020 
34. ročník 

 
Veřejný závod v přespolním běhu, veřejný závod kol 

Klasifikace – závod jednotlivců 
 

Rozpis závodu 
 
Ahoj běžci,  
příznivci tradičního krosu krnovských orientačních běžců HROUZOVKA! Bohužel, 34.ročník 
Hrouzovky se z důvodu probíhajících protikoronavirových opatření nemůže uskutečnit v 
tradičním formátu. 
Protože však dobře víme, že Vaše běžecká forma každoročně graduje v polovině listopadu 
společně s naším závodem, nemůžeme Vás o Hrouzovku ochudit a vyhlašujeme ji jako (polo) 
VIRTUÁLNÍ závod. Polovirtuální proto, že na již legendární 15km trati skutečně bude závod 
probíhat, nicméně individuálně a v průběhu celého měsíce. A abychom Vás k běhu navnadili 
ještě více, každý z účastníků bude v polovině prosince odměněn originální dřevěnou medailí 
s motivem Virtuální Hrouzovky 2020  

 
Pořadatel:   KOS TJ Lokomotiva Krnov a SVČ Krnov  
 
Datum:  Kdykoliv v průběhu listopadu si zaběhněte/zajeďte (i vícekrát) vybranou 

trať  
V týdnu 2.11.- 8.11 budou vytyčeny otočky 2 km - 4 km – 6km - 8 km a 
zůstanou zde po celý listopad 
V sobotu 14.11. - tj. den, kdy měla proběhnout Hrouzovka, bude mezi 
10:00 - 12:00 start a cíl vytyčen našimi klubovými barvami a v cíli bude 
podáváno občerstvení po doběhu/dojezdu (formou samoobsluhy, nebo 
pořadatelem v roušce) 

 
Parkování:   Parkoviště a přilehlé komunikace, 50°5'10.291"N, 17°42'46.753"E 

 



 
Start, cíl:  START: 50.0850517N, 17.7141150E (mezi břízkami na loučce u SVČ) 

CÍL: 50.0855525N, 17.7141392E (cílová linie: dva sloupky u domku 
Cvilínská 1) 

 
Tratě:   15 km – jeden velký okruh 

Ostatní – běží po stejné trati, na které mají podle délky otočku a vrací 
se zpět 

 
Kategorie:  Muži A – od roku 1981 včetně   15 km 

   Muži B – rok roku 1971 – 19780   15 km  
   Muži C – rok 1961 – 1970    15 km 
   Muži D – rok 1960 – a výše    15 km 
   Ženy – společná kategorie    15 km 
    
 
   Nejml. Žáci + žačky – rok 2010 – 2013  2 km 
   Ml. Žáci + žačky – rok 2007 – 2009   2 km 
   St. Žáci + žačky – rok 2005 – 2006   4 km 
   Dorostenci + dorostenky – 2001 – 2004  6 km 
   Muži – kondiční závod    8 km 
   Ženy – kondiční závod    8 km 
    
   Muži – kola      15 km 
   Ženy – kola      15 km 

    
Výsledky: Svůj dosažený čas (nejlépe formou print-screenu záznamu z Garminu či 

jiné aplikace) zašlete: 
- přednostně na e-mail info@sportprokrnov.cz  
- do diskusního vlákna facebook.com/events/691435188459834 
- zprávou na Sport pro Krnov nebo Cvilínské schody přes Messenger 

 
Vyhodnocení: Nejlepší časy v každé kategorii budou odměněny drobnou cenou. 

Všichni účastníci budou odměněni originální dřevěnou medailí s motivem 
Virtuální Hrouzovky 2020. Celkové pořadí pro letošní rok nebude 
vyhodnocováno. Veškerý výnos z dobrovolného startovného bude 
použit na výrobu medailí, zmírnění ztrát a individální sportovní přípravu 
(především dětí a mládeže) v průběhu komplikovaného koronavirového 
roku :-) 

 
Kontakt:  Hrouzová Jiřina, tel. 554 637 373, 603 259 212  

e-mail: jirina.hrouzova@skol.cz  
 https://cs-cz.facebook.com/events/691435188459834/ 

 

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí! 



Mapa s tratěmi: 

 


