
Vážení přátelé 
Blahopřejeme Vám (a zároveň s Vámi hluboce soucítíme), že máte jedinečnou příležitost zúčastnit se 

jubilejního 50. pokračování našeho společného bláznění. Jste proto co nejsrdečněji zváni na : 

 

      50.  HRY   BEZ   KATASTRU   -   zima  2017  
 

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

1. 50. HBK se budou konat 18. 2. 2017 v Litomyšli v prostoru „Primátorské hráze“. 

Stále se držíme zásady, kdo tam netrefí, nezaslouží si startovat, ale pro sichr uvádíme GPS souřadnice 

areálu:  49°52'8.389"N, 16°19'40.415"E 

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

   - že družstva bez dresů a vyplněného dotazníku bude penalizováno. 

   - že prezentace družstev bude probíhat do 9. 50 hodin. Za pozdní příjezd 

  bude družstvo rovněž penalizováno. 

3. Samozřejmě, že se bude soutěžit v základní a finálové části.  

4. Přiložený dotazník pečlivě vyplňte a odevzdejte při prezentaci. 

5. Stále platí tzv. Pořadatelské pravidlo, takže vyplňte závazně kolonku o případném pořadatelství v 

dotazníku. 

6. Organizační výbor z Litomyšle doporučuje všem soutěžícím, aby si s sebou vzali hlavu a patřičně 

připravené a dostatečně fungující tělesné orgány. Rovněž nezapomeňte na vhodné oblečení. 

7. Samozřejmě můžete přijet již v pátek, kvůli ubytování kontaktujte Lenku Kavanovou - 604 173 753    

8. Organizační výbor z Litomyšle Vás prosí o přispění do akce „Sběr víček pro Klárku“. Optimální 

počet je 50 víček na družstvo. Ale iniciativě se meze nekladou. Za Vaši podporu dopředu děkujeme. 

9. Pro úplnost uvádíme přesný časový rámec, který (jako vždy) je naprosto závazný: 

         do  9.50  příjezd a prezentace družstev 

   9.51   -      10.10  valná hromada kapitánů družstev (losování atd.) 

válečná porada meziobecní katastrofální jury 

  10.11   -     10.16 prohlídka závodiště  

  10.17   -     10.29 povolený doping 

  10.30   -     10.49     pekelné soustředění před startem 

                    10.50 slavnostní zahájení, projevy, hymny, sliby, obhlídka neznámých ksichtů 

        11.00    -    14.00  5 disciplín základní části za účasti všech družstev 

        14.01    -    15.00  doplnění ztracené energie, losování finále 

        15.01    -    16.30  3 disciplíny finálové části   

        16.31    -    17.00  vstřebávání dojmů, očekávání konečných výsledků 

        17.01    -    18.00  slavnostní vyhlášení výsledků 50. HBK  

        18.01    -    19.00        oslava 50. HBK a chválení organizátorů 

        19.00 až do rána  

10. K nakouknutí nabízíme seznam předpokládaných disciplín : 

1. Slepá běžkokobyla aneb marťanské talíře v akci (ve slevě)  

2. Žabí koncert aneb armádní buzerace 

3. Bedříškova Litomyšl aneb vaše xichty mají hlas 

4. Ruční barevný nohoklohnát aneb litomyšlský grupáč 

5. Plnění primátorských děr aneb míčem U nás Proti všem (průběžná)   

6. Míčkový zloděj v tunelu aneb krabicová socha Pé Eé Té 

7. 18x2+16=50 aneb architektonické výroční L 

8. Šifra neumistra HBK aneb co nám paní Rettigová připraví  

11. Do 50. HBK se přihlásilo 26 družstev. Soupisku přihlášených družstev z důvodu nedostatku místa již 

delší dobu neotiskujeme pro majitele informační dálnice je na naší stránce v odkazu Propozice, pro 

nemajitele je všechno při starém. Něco málo staronových tváří zase uvidíte, nebojte .  

12. Pod známými hesly : „Sportu zdar a srandě zvlášť“ a „Jukehan čung ben zon“ Vás 18. února co 

nejsrdečněji očekává a těší se celá Litomyšl. 


