Trekkingová 55 km: značena fáborky MODRÉ barvy
u kostela doprava – u obecního úřadu 2x doprava - Petrovice –
u statku za značkou konec Petrovic doleva – po proudu Čermné
po žluté TZ – Orlice (líheň MO ČRS Letohrad) – od kostela po
zelené TZ – v Jablonském lese doleva po našem značení –
Bredůvka – po silnici - Nekoř – po cyklotrase 4073 - Líšnice – po
zelené TZ – Žamberk náměstí – po žluté TZ – na vrcholu
stoupání doprava - Žamberk Tyršova rozhledna – zpět k silnici
– doprava po žluté TZ – před přejezdem doprava – Popluží –
doleva po modré TZ – za žel. přejezdem pokračovat po
asfaltové cestě – doleva po cyklotrase 4072 – Hejnice - doleva
po cyklotrase 4072 – na silnici doprava - po 400 m doleva Hlavná (1. chalupa po levé straně) dále po silnici k rozcestníku
TZ - po cyklotrase 4072 – doprava po cyklotrase 4053 – D.
Libchavy – doleva po cyklotrase 4216 – D. Libchavy žel. stanice
– po cyklostezce 4048 – Lanšperk žel. stanice – doprava po
silnici – Lanšperk (v hospodě pod hradem) – po zelené TZ
Kočtina – pod Kočtinou doprava po cyklotrase 4220 do
Dobrouče – fotbalové hřiště

Silniční 100 km: NENÍ ZNAČENA V TERÉNU
z fotbalového hřiště kolem kostela – doprava na hlavní
silnici – po 2 km doleva směr Ústí n./O. – za značkou
konec obce doprava na cyklostezku 4048 – po
cyklostezce Dolní Libchavy – po cyklotrase 4046 Dobrá
Voda a Rozsocha – doprava po cyklotrase 18 České
Libchavy - doprava - Hlavná (1. stavení po levé straně) –
zpět na hlavní silnici – doprava na Žampach – u Domova
pod hradem Žampach doleva - Písečná - na kruhovém
objezdu směr Žamberk – po hl. silnici Žamberk - za žel.
přejezdem doleva kolem nádraží – na další křižovatce
doprava na silnici 312 – na vrcholu stoupání u prvních
domků doleva - Žamberk Tyršova rozhledna ”Rozárka” vrátíme se zpět na silnici a odbočíme doleva – pojedeme
přes náměstí po silnici 11 směr Jablonné n./O. – doleva
po silnici Líšnice kostel – před kostelem doprava – Nekoř
doprava přes řeku – rovně po hlavní silnici – Bredůvka –
doleva na silnici 11 – po 1 km doprava – Mistrovice –
Letohrad (Orlice) – 2x doleva (kolem kostela) - za
kostelem Líheň MO ČRS Letohrad - po žluté TZ – doleva
přes koleje – Verměřovice – doleva směr Jablonné n./O. –
doprava směr Bystřec – po 1 km doleva – 200m za
vrcholem stoupání doprava po asfaltce – doprava Bystřec
- u kostela doleva po silnici – Výprachtice – doprava stále
po cyklotrase 4222 – Sázavské údolí stále po proudu řeky
– Albrechtice - po cyklotrase 4222 – Lanškroun – na
kruhovém objezdu směr Svitavy – po cyklostezce - na
vrcholu stoupání doprava – Nový Zámek u Lanškrouna –
zpět na cyklostezku - doprava Rudoltice - doprava směr
Ostrov - po 3 km rovně přes hlavní silnici – za mostkem
doleva – Ostrov – stále po hlavní silnici Horní a Dolní
Dobrouč - fotbalové hřiště

Pochod 2014
PŘES KOPCE A DOLÍKY

Cyklotrasa 55 a 100 km

Pořadové číslo:………….
Pravidla slosování účastnických karet
Každý účastník odevzdá při prezenci vyplněnou
přihlášku k pochodu s jedinečným pořadovým
číslem. Přihlášky budou po ukončení prezence
vhozeny do losovacích košů.
Losování cen proběhne co nejdříve po ukončení
prezence tak, že na seznam cen budou přiřazována
vylosovaná pořadová čísla. Výherci hlavních cen
v každé skupině nebudou uvedeni na seznamu, ale
budou vyhlášeni komentátorem, který jim zároveň
předá cenu. Losovat se bude dle skupin (viz. níže)
tak, že se do losovacích košů dají všechny
přihlášky v rámci jednotlivých skupin a losovat se
bude od hlavní ceny, aby měli všichni stejnou
šanci hlavní cenu vyhrát.
Seznam cen bude umístěn na viditelném místě.
Cenu si lze vyzvednout pouze 14. června 2014 v
místě k tomu vyhrazeném do 19:00 hod. Ceny,
které si nikdo do 19:00 hod nevyzvedne, propadají
ve prospěch KČT DOLNÍ DOBROUČ 2009!!!
Cena bude vydána tomu, kdo předloží
Účastnickou kartu s výherním pořadovým číslem
a řádně opatřenou všemi razítky kontrolních
stanovišť pro danou trasu.
I. skupina: vyhlášení hlavních cen cca v 17:00 hod
pěší 15 a 30 km, cyklo 35, 40, 55 a 100 km,
II. skupina: vyhlášení hlavních cen cca v 13:00 hod
pěší 5 a 10 km Lesní stezkou

