
PopCorn Sprint 
rozpis a pokyny doprovodného sprintu v rámci ŽB Morava 

 

Pořadatel:  TBM - KOS TJ Tesla Brno (Jiří Ehl, ehl.j@centrum.cz, 737 616 009) 

Datum:  sobota 2. 10. 2021, 12:00 – 17:00  

Místo:  Kukuřičné bludiště, Brno-Kníničky, odbočka z ulice Ondrova,           

 49.2335867N, 16.5288489E, https://mapy.cz/s/luzojutasa 

Parkování: přímo u bludiště je parkovací plocha pro ZOO Brno, dá se použít, viz odkaz výše  

Přihlášky:  přes formulář https://forms.gle/yyk8dzniQLJvQHR88 do pátku 1.10. do 15:00    

nebo na místě za zvýšené startovné, seznam přihlášených: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vAolwkvVToOP8yGj5-

H19HY8_K32U_maTJT5m-dJlfc/edit?usp=sharing  

Kategorie: DĚTI – určeno pro děti s doprovodem rodičů a méně zkušené                            

 MLÁDEŽ + VETERÁNI – určeno pro ty, co si to chtějí hlavně užít                                

ELITA – určeno pro ty, co do toho jdou naplno a chtějí si pořádně zazávodit 

Startovné:  děti do 3 let zdarma, děti do 15 let 60 Kč, dospělí 80 Kč, dospělí na místě 100 Kč 

splatné na místě před startem, startovné zahrnuje vstup do bludiště, po odběhnutí 

závodu je možná volná návštěva bludiště a využití místních aktivit v bludišti    

Terén:  bludiště v kukuřičném poli, hustá síť většinou rovných cestiček, nepravoúhlé větvení 

a křížení, bludiště je ve tvaru České republiky 

Mapa:  "PopCorn Maze 2021", měřítko 1:1 000, rozměr A4, bez vrstevnic

  



Systém ražení: SPORT IDENT v BEZKONTAKTNÍM režimu, na kontrolách stojan s malým 

tréninkovým lampionem a krabičkou, startuje se oražením krabičky START,          

před startem je potřeba orazit krabičky CLEAR a CHECK   

Tratě:  DĚTI – trať s pevným pořadím kontrol, délka cca 600 m, cca 10 kontrol                                                                                                       

MLÁDEŽ + VETERÁNI - trať s pevným pořadím kontrol, výměna mapy otočením na 

druhou stranu, délka cca 800 m, cca 15 kontrol                                                            

ELITA – trať s pevným pořadím kontrol, výměna mapy otočením na druhou stranu, 

po otočení následuje několik kontrol s volným pořadím, poté opět pevné pořadí do 

cíle, délka cca 1000 m, cca 20 kontrol 

Popisy: nejsou, kódy budou uvedeny na mapě u čísel kontrol 

Výsledky:  průběžné výsledky on-line na maloplošné obrazovce na místě, konečné výsledky 

v ORISu 

Vyhlášení:  V neděli po vyhlášení ŽB Morava, první tři v každé kategorii obdrží tematickou cenu 

Upozornění: ABSOLUTNÍ zákaz pohybovat se mimo cestičky a fikat zatáčky! Absolutní respekt 

k rostlinám, buďte ohleduplní k ostatním závodníkům a dalším návštěvníkům 

 

                  

Těšíme se na Vás! KOS TJ Tesla Brno a www.kukuricaci.cz 

CENTRUM ZÁVODŮ 

KUKUŘIČNÉ BLUDIŠTĚ 

KUKU 


