
Vážení přátelé !  
Blahopřejeme Vám (a zároveň s Vámi z plna hrdla soucítíme), že máte jedinečnou příležitost zúčastnit se 

dalšího pokračování našeho bláznění. Jste proto co nejsrdečněji zváni na : 

 

  51.  HRY   BEZ   KATASTRU   -   léto 2017  
 

Jako pokaždé tu jsou poslední rady a pokyny před samotným kláním : 

 

1. 51. Hry  bez  katastru se budou konat 29. 7.  2017 v areálu „U boudy“ na Březinách. Pro všechny 

přespolní trasu neuvádíme, protože v době informační dálnice se řídíme pravidlem: Kdo k nám 

netrefí, ten si nezaslouží startovat (GPS souřadnice pro topograficky slabší jsou přesto tady :  

49°41'47.731"N, 16°6'47.276"E)  

2. Upozorňujeme:    -   že družstvo může startovat pouze ve složení 3 chlapci a 2 dívky. 

   -    že družstva bez dresů (jednotícího prvku) budou penalizována. 

   -    že prezentace družstev bude probíhat do 9.51 hodin. Za pozdní příjezd 

  bude družstvo rovněž penalizováno. 

3. Bude se opět soutěžit v základní a finálové části. Do finále postoupí 15 družstev. 

4. Přiložený dotazník pečlivě vyplňte a odevzdejte při prezentaci. 

5. Již dlouho platí tzv. Pořadatelské pravidlo, takže vyplňte závazně kolonku v dotazníku. 

6. Upozorňujeme, že můžete přijet dříve, stany a jiná bydleníčka je možno postavit na travnaté ploše nad 

rybníkem. Dřívější příjezd v každém případě konzultujte individuálně na telefonu 731 183 676 

Standy Měšťana. 

7. Organizační výbor z Březin doporučuje všem soutěžícím, aby si s sebou vzali hlavu a dostatečně 

fungující tělesné orgány. Rovněž nezapomeňte na vhodné oblečení. 

8. Pro přehlednost předkládáme přesný časový plán 51. HBK  

       do 9. 51  příjezd a prezentace družstev (na vlastní náklady a nebezpečí) 

9. 52   - 10.20   valná hromada kapitánů družstev (popis disciplín,losování atd.) 

válečná porada meziobecní katastrofální jury 

10. 21   -   10. 31  prohlídka závodiště (která Vám stejně nic neřekne) 

10. 32   -   10. 42  pekelné soustředění před startem (které většině stejně není nic platné)  

10. 43   -   10. 59  povolený doping (ten jediný možná zabírá) 

11. 00 slavnostní zahájení, projevy, hymny, slavnostní slib závodníků a 

rozhodčích, udělování zvláštních cen GŠ HBK  

 11. 30   -   14. 30  5 disciplín základní části za účasti všech družstev 

 14. 31   -   15. 00  doplnění energie všemi možnými způsoby, losování finálové části  

 15. 00   -   16. 30  3 disciplíny finálové části za účasti 15 nejlepších družstev 

 16. 31   -   17. 30  hudební mejdan skupiny S.U.E. (Svitavy Ukulele Ensemble) 

       17. 31   -   18. 30  slavnostní vyhlášení výsledků   

                   od 18. 31   chválení organizátorů a přátelské posezení při hudbě skupiny S.U.E.  

       až nastane ráno  bude dokonáno  
9. K nakouknutí nabízíme seznam připravených disciplín : 

1. Ukaž jak umíš sát aneb polož koule na dírku 

2. Brouk Pytlík na výletě aneb strč ho tam ať stojí 

3. Děláme to všelijak aneb jde to i bez rukou 

4. Březinský vodovod aneb necvrndej mimo 

5. Velké JOJO aneb dokolečka dokola (průběžná) 

6. Čtyři míče na čtyři způsoby aneb ruce pryč 

7. Schody do nebe a zpět 

8. Žrací tantrix aneb hraní po Březinsku  

10. Do 51. HBK se přihlásilo 23 družstev. Celá soupiska se nám sem tradičně nevejde, pro majitele 

výpočetní techniky je na naší webové stránce v odkazu Propozice, nemajitelé se jako obvykle musí 

nechat překvapit. Kromě nových tváří z družstev z Vesnických her dospělých, ale skutečně není čím. 

11. Pod známými hesly : „Sportu zdar a srandě zvlášť“ a „Jukehan čung ben zon“ Vás 29. července 

co nejsrdečněji očekává a těší se organizační výbor z Březin. 


