ZNAČENÍ V TERÉNU MÁ PŘEDNOST !

Pěší trasa 5 km:
z hřiště všechny pěší trasy společně ke kostelu za kostelem doleva spolu s trasou 10 a 30 km po
cestě vedle schodů na hřbitov (trasa 15 km po
červené TZ) – kolem vysílače - po 300 m
doprava z kopce – Koupaliště - směrem
k chalupám – doprava – přes hlavní silnici a
potok – za potokem doleva - držet se vpravo,
mezi ploty do kopce – bioplynová stanice –
doleva po červené TZ (připojí se trasa 15 km) –
Horákova kaple – vrátit se 200 m zpět – pod
lesem doleva po našem značení spolu s trasou
10 a 15 km – po 400 m doprava po našem
značení (trasa 10 a 15 km rovně po modré TZ) –
Hartlova (Malova) lípa – doleva – pod kopcem
doprava – kolem kostela do cíle

Pěší trasa 10 km – Lesní stezkou:
z hřiště všechny pěší trasy společně - ke kostelu
- za kostelem doleva spolu s trasou 5 a 30 km po
cestě vedle schodů na hřbitov (trasa 15 km po
červené TZ) – kolem vysílače - po 300 m
doprava z kopce – Koupaliště - směrem
k chalupám – doprava – přes hlavní silnici a
potok – za potokem doleva - držet se vpravo,
mezi ploty do kopce – bioplynová stanice –
doleva po červené TZ (připojí se trasa 15 km) –
Horákova kaple – vrátit se 200 m zpět – pod
lesem doleva po našem značení spolu s trasou 5
a 15 km – po 400 m rovně po modré TZ (trasa 5
km odbočuje doprava) – po 200 m rovně po
modré TZ (ze žluté TZ se připojí trasa 30 km) –
po 500 m doprava po našem značení – rovně
přes asfaltovou silnici – po našem značení až do
vesnice - na hlavní silnici doprava – po 100 m
doleva – kolem statku do kopce – doprava přes
louku (trasa 15 a 30 km pokračuje rovně) – přes
potok do kopce – doleva – rovně kolem
vodojemu nad sjezdovkou – po 150 m doprava
z kopce – Skautská klubovna – rovně k hlavní
silnici – doleva po chodníku až do cíle

Pochod 2016
PŘES KOPCE A DOLÍKY

Pěší trasa 5 a 10 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 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 11. června 2016 v
místě k tomu vyhrazeném do 19:00 hod. Ceny,
které si nikdo do 19:00 hod nevyzvedne, propadají
ve prospěch KČT, odbor Dolní Dobrouč!!!
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 13:00 hod
pěší 5 a 10 km
II. skupina: vyhlášení hlavních cen cca v 17:00 hod
pěší 15 a 30 km, cyklo 35, 40, 55 a 100 km

