Klub českých turistů Krásná Lípa
ve spolupráci s MěÚ Krásná Lípa
pořádá ve dnech
KČT KRÁSNÁ LÍPA

9. - 11. 8. 2019
XXXVII. ROČNÍK

MEZINÁRODNÍCH DÁLKOVÝCH TURISTICKÝCH POCHODŮ

SKALNÍMI HRÁDKY
AKCE JE OPĚT ZAŘAZERNA
DO ČESKO-SLOVENSKÉHO
POHÁRU V ULTRATRAILU

EURO topoz s.r.o.

PREZENTACE

PROGRAM
PÁTEK 9.8.2019

Orienťáček 2 - 4 km
zájmově orientační poznávací soutěž v centru města pro jednotlivce a celé rodiny s odměnami.

PÁTEK 9.8.2019
Pěší 10 km 17:00 - 18:00 hodin v budově T-klubu
ČSUT 114 km 17:00 – 21:30 hodin v budově T-klubu, START 22:00 hodin
SOBOTA 10.8.2019
Běh a cvičení maminek s kočárky 9:30 – 10:30 hodin. Sraz na náměstí před
informačním střediskem
Orienťáček 2 - 4 km v 9:00 – 11:00 hodin v budově T-klubu
Pěší 13 km 8:00 – 11:00 hodin v budově T-klubu
Pěší 26 km 7:00 – 10:00 hodin v budově T-klubu
Pěší 36 km 7:00 – 10:00 hodin v budově T-klubu
Pěší 50 km 6:00 – 08:00 hodin v budově T-klubu
Cyklo 26, 39, 54 a 83 km 8:00 – 10:00 hodin v budově T-klubu
Cíl všech výše uvedených kategorií opět v budově T-klubu
Plavání od 11:00 do 15:00 hodin na přehradě v Kyjově
NEDĚLE 11.8.2019
Pěší 9 km a 23 km (Köglerova stezka) 8:00 - 10:00 hodin před informačním
centrem na náměstí. Zde bude i cíl.
Cyklo 14 km 8:00 – 10:00 hodin před informačním centrem na náměstí.
Zde bude i cíl.

Pěší 13 km (po stopách poutníků):
Krásná Lípa - Vlčí hora - Sněžná (kostel) - Dlouhý Důl - Krásný Buk (hrad) - Krásná Lípa

STARTOVNÉ

- příjezd účastníků, možnost ubytování a občerstvení
- prezentace pěších tras 10 a 114 km v T-klubu (areál je postaven nad panelovou zástavbou cca
300 m od hlavního nádraží a 500 m od náměstí v Krásné Lípě) od 17:00 hodin
SOBOTA 10.8.2019
- prezentace od 06:00 hodin v T-klubu (přesné časy jsou uvedeny u konkrétní trasy)
- za příznivého počasí je možné plnit podmínky IVV v plavání na přehradě Kyjov
od 11:00 do 15:00 hodin.
NEDĚLE 11.8.2019
- prezentace od 8:00 hodin před informačním centrem na náměstí
TRASY
PÁTEK 9.8.2019
Pěší 10 km (ke studánce Haničce)
Krásná Lípa - Karlova výšina - studánka Hanička - terénní základna Tilia - Krásný Buk – Krásná
Lípa
114 km a všichni ostatní stovkaři (podrobné propozice na třetí straně)
SOBOTA 10.8.2019
Běh a cvičení maminek s kočárky pod vedením lektorky fitMAMI

Pěší 26 km (přes 2 hrádky k Haničce):
Krásná Lípa -Vlčí hora - Brtnický hrádek - Kyjovský hrádek - Hřebec - Vápenný vrch - studánka
Hanička - Krásná Lípa
Pěší 36 km (rynartická trasa):
Krásná Lípa - Krásný Buk - Sněžná - Dlouhý důl - Kyjovský hrádek - Hřebec - Na Tokáni - Rynartice Studený - Dolní Chřibská - Doubice - Vápenný vrch - studánka Hanička - Krásná Lípa
Pěší 50 km (jetřichovická trasa):
Krásná Lípa - Krásný Buk - Sněžná - Dlouhý Důl - Kyjovský hrádek - Hřebec - Bor - Na Tokáni –
Jetřichovické vyhlídky - Falkenštejn - Suchý vrch - Rynaltice - Studenec - Chřibský vrch - Chřibská
- Rybniště - Krásná Lípa
ČSUT a všichni ostatní „stovkaři“ 114 km. Start už v pátek, viz. samostatné propozice
na třetí straně
Cyklo 26 km (pro sváteční cyklisty):
Krásná Lípa - Vlčí Hora - Brtníky - Zadní Doubice - Piket - Dlouhá cesta - Kyjov - Krásná Lípa
Cyklo 39 km (pro zdatnější cyklisty):
Krásná Lípa - Vlčí Hora - Brtníky - Zadní Doubice - Piket - Dlouhá cesta - Druhá brána - Na Tokáni
- Saula (informační středisko) - Doubice - Kyjov - Krásná Lípa
Cyklo 54 km (pro odvážnější cyklisty):
Krásná Lípa - Vlčí hora - Brtníky - Zadní Doubice - Piket - Dlouhá cesta - Druhá brána - Na Tokáni pod Šaunštejnem - Vysoká Lípa - Jetřichovice - pod Falkenštejnem - Saula (informační středisko)
- Doubice - Kyjov - Krásná Lípa
Cyklo 83 km (pro velmi zdatné cyklisty):
Krásná Lípa - Vlčí hora - Brtníky - Zadní Doubice - Piket - Dlouhá cesta - Druhá brána - Na
Tokáni - pod Šaunštejnem - Vysoká Lípa - Mezní Louka - Hřensko - Janov - Růžová - Jetřichovice
- Kunratice - Studený - Chřibská - Doubice - Kyjov - Krásná Lípa
POZOR! Cykotrasy jsou postaveny tak, aby měli účastníci možnost sjet na kratší trasu
(budou klasifikováni na trase, kterou skutečně absolvují)
Plavání:
11:00 - 15:00 hodin přehrada Kyjov
NEDĚLE 11.8.2019
Pěší 9 km (pochůzka po vozíčkářské trase)
Krásná Lípa - pod vodárnou - Michelův kříž - Sloup Sv. Trojice - znělcový lom - Malá hvězda - Velká
hvězda Hraniční cesta - Krásná Lípa
Pěší 23 km (tradiční trasa):
Köglerova naučná stezka

114 km
500,- Kč online, 700,- Kč na startu
50 km
85,- Kč (členové KČT 70,- Kč)
ostatní
45,- Kč (členové KČT 30,- Kč)
maminky s kočárky zdarma

OBČERSTVENÍ
- zajišťujeme na trasách 114 a 50 km, jinak vlastní zásoby
- na startu je možné využít levnější občerstvení v prodejním stánku,
na trasách restaurace

NOCLEH
- na požádání zajistíme nocování ve vlastním spacáku, nocležné 50,- Kč
- doporučíme i hotely či penziony v okolí (350 Kč a výš)

ODMĚNA
- každý startující obdrží pamětní list a upomínku
- startující na 50 km obdrží odznak pochodů a pozornost pořadatelů
- každý cyklista obdrží upomínkový dáreček
- maminky s kočárky (ovoce, pamětní odznaky a listy)

DALŠÍ MOŽNOSTI
- možnost parkovat v blízkosti startu (od 20 do 500 m), úschovna zavazadel
- prodej map Krásnolipska, Varnsdorfska, Šluknovska, Köglerovy stezky,
Tolštejnského panství, Lužických hor a Labských pískovců
- možnost plnit a obdržet odznaky (razítka) OTO Krásnolipska, Labských
pískovců, Köglerovy naučné stezky IVV (i cyklo)
- stánkové občerstvení v místě startu

DOPRAVA
Vlak - trať 080 Bakov n.J. - Jedlová, návaznost 081 Děčín - Rumburk,
089 Liberec - Rybniště a dále 081, 090 Praha - Děčín a dále 081
Autobus – linky 402 (Děčín - Varnsdorf) s přestupem ve Chřibské na 401,
407 (Varnsdorf – Staré Křečany)

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Cyklo 14 km (oddychová trasa):
Krásná Lípa - prameny Křinice - Studánka - Světlík - Horní Podluží - Chřibská (rozc. u železniční
stanice) - Rybniště (u železniční stanice) - Farská cesta - Pod Kočičí skálou - U pěti cest - Krásná
Lípa
POCHODY, CYKLO A PLAVÁNÍ JSOU ZAŘAZENY DO AKCÍ IVV

- dodržujte prosím návštěvní řád NP České Švýcarsko, CHKO Lužické hory
a Labské pískovce jakož i vyhlášku č. 99 o silničním provozu
- pro účastníky pochodu a běhu na 114 km doporučujeme lékařskou prohlídku
- dálkových pochodů Skalní hrádky Labských pískovců se zúčastňujete na
vlastní nebezpečí
- na noční pochod je povinná čelovka

AKTUÁLNÍ INFORMACE VÁM POSKYTNE OBSLUHA NA PREZENTACI NEBO POŘADATELÉ POCHODŮ
Jan Douda (tel. 721 516 312), Jiří Pavlík (tel. 732 630 408), Helena Doudová (tel. 777 622 963)

PROPOZICE
PRO TRASU 114 km v rámci akce SKALNÍ HRÁDKY LABSKÝCH
PÍSKOVCŮ
TRASA JE ZAŘAZENA DO POHÁRU CSUT A JE PŘIPRAVENA
PŘIVÍTAT I OSTATNÍ „ S T O V K A Ř E „
Přihlášky:
Časomíra:
Prezentace:
Start:
Cíl:
Startovné:

Trasa:

Kontroly:
Odměny:
Ubytování:
Limit:

do 6. srpna 2019 na email helenadoudova@seznam.cz
telefonicky na 721 516 312 nebo 732 630 408
Přihlášení je možné i na startu za vyšší startovné.
ruční
pátek 9. srpna 2019 od 17:00 hodin v budově T-klubu
(areál je postaven nad panelovou zástavbou cca 300 m od hlavního nádraží ČD
a cca 500 m od náměstí)
PÁTEK 9. 8 . 2019 ve 22:00 hodin od budovy T-klubu
v budově T-klubu
připsáno na účet do 8. srpna 2019 500,- Kč, u prezentace 700,- Kč.
Ze startovného každý účastník obdrží účastnický list, odznak pochodů,
pamětní medaili se stuhou, jubilejní dřevěnou známku pochodů, upomínkové
předměty a kvalitní občerstvení na 3 až 4 občerstvovacích stanicích (polévka,
párky, uzeniny, sýry, ovoce, pivo, nealko nápoje, sladkosti apod.).
Krásná Lípa - vozíčkářská trasa - Köglerova stezka - Doubice - Na Tokáni - Mezní
louka - Růžovský vrch - Jetřichovice - Studenec - Chřibský vrch - Široký vrch Krásná Lípa. Trasa je vedena nádhernými partiemi CHKO Lužických hor, CHKO
Labských pískovců a NP České Švýcarsko. Je vedena výhradně po turistických
značených cestách.
Orientační mapka trasy 114 km je na druhé straně těchto propozic.
živé, samokontroly a tajné kontroly
viz startovné. První tři muži a první tři ženy (CSUT) obdrží dárkový koš.
zajistíme. Rezervace je nutná na výše uvedených adresách.
33 hodin

Podrobný popis trasy 114 km i s mapkou obdrží každý startující na této trati při
prezentaci.
Tři dny před startem bude k dispozici GPS trasy na adrese: helenadoudova@seznam.cz.
Startovné prosím uhraďte na účet KČT Krásná Lípa č. 182854970/0300, v.s. 0910110819.
Nezapomeňte do zprávy pro příjemce uvést své jméno a příjmení.
Pro startující doporučujeme absolvovat zdravotní prohlídku.
Další informace získáte na výše uvedených adresách.

MEDIÁLNÍ SPONZOŘI

je ofsetová tiskárna,
která vám nabízí tisk

Upozornění:
- kouření způsobuje rakovinu
- padělání bankovek se trestá podle zákona
- pití alkoholu v pracovní době se trestá

9 vizitek
9 reklamních letáků
9 knih
9 informačních brožur
9 kalendářů ...

Kyjovská 63, CZ-407 46 Krásná Lípa
tel., fax: +420 412 383 332, mobil: +420 602 341 376
http://www.tisk-kl.cz, e-mail: tisk-kl@tisk-kl.cz

