KT NOHA – OT TJ SPORT BUČOVICE A KČT-ODBOR BUČOVICE
ve spolupráci s DDM Bučovice
POŘÁDAJÍ

v sobotu 22. února 2020
25. ročník akce

POCHOD DLOUHÉHO,
ŠIROKÉHO
A BYSTROZRAKÉHO
TRASY:
START:

50 km, 30km, 21 km, 10 km, 5 km
50 a 30 km od 6.30 h do 9.00 bistro u Draka v Bučovicích
21, 10 a 5 km od 8.00 h do 10.00 h z Domu dětí a mládeže, Vyškovská ul., Bučovice
CÍL:
Dům dětí a mládeže v Bučovicích do 19.00 h. V cíli diplom, razítka pochodu a IVV.
STARTOVNÉ:
50 km – 60 Kč; 30, 21 km – 40 Kč,10 km – 10 Kč, 5 km – 10 Kč, děti do 10 let zdarma
OBČERSTVENÍ: v cíli dostanou účastníci na 50 km guláš, na 30 a 21 km polévku, všechny trasy teplý čaj.
Další občerstvení možno zakoupit v restauracích na trase nebo v cíli.
NOCLEH:
Nahlásit do 10. 2. 2020, na níže uvedenou adresu nebo telefonní číslo.
DOPRAVA NA MÍSTO STARTU: autobus linka Brno – Uherské Hradiště, Brno–Zlín, vlak Brno – Veselí nad
Moravou.
RŮZNÉ:
Pochod se koná za každého počasí. Každý účastník jde na vlastní nebezpečí.
Na silnicích dodržujte vyhlášku o silničním provozu. Doporučujeme lékařskou prohlídku.
Na trasu 50 km budou připuštěny pouze osoby starší 15 let.
POPIS TRAS:
50 km – start z bistra u Draka: – ČTZ Bučovice – Kloboučky – U Široké cesty dále MTZ U Zlatého jelena (K), od
Zlatého jelena ZTZ Salaš – Ždánice, po silnici do Lovčic odkud po MTZ (na konci obce u ČSAD zastávky odbočit doleva)
na Vlčí jámy (19,5 km), ČTZ Bukovany – Bohuslavice (+ 6,5 km) za železničním mostem vlevo po silnici směr
Jestřabice, na začátku obce nutno odbočit doleva do kopce po MTZ do Haluzic ČD (+ 7,5 km), ZTZ Haluzické polesí
(tábor), U Kříže (K), po cyklotrase letní tábor Jitřenka (+ 8 km) – Kloboučky – Bučovice. Cíl pochodu DDM.
30 km – start z bistra u Draka: trasa shodná s trasou 50 km po Vlčí Jámy, odtud pokračovat po ČTZ směrem U Kříže
(K), po cyklotrase letní tábor Jitřenka (+ 8 km) – Kloboučky – Bučovice. Cíl pochodu DDM.
21 km – start z DDM: Trasa shodná s trasou 50 km k rozcestníku U Široké cesty, dle rozcestníku po ČTZ Červený kříž
– U Slepice – U Kříže (K), po cyklotrase letní tábor Jitřenka (+ 8 km) – Kloboučky – Bučovice. Cíl pochodu DDM.
10 km – start DDM: Vlevo do kopce po MTZ kolem garáží a dále vlevo do obce Černčín na náves k ČSAD zastávce,
odtud po ŽTZ kolem zahrad do kopce směrem k hájence a do Nevojic. Na začátku vesnice vpravo po silnici kolo gigantu
do Vícemilic a Bučovic – cíl pochodu DDM.
5 km – start DDM: Vlevo do kopce po MTZ kolem garáží a dále vlevo do obce Černčín na náves k ČSAD zastávce,
odtud po ŽTZ kolem zahrad do kopce směrem k hájence. Tou samou cestou nebo jinudy zpět do cíle pochodu DDM
Bučovice.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE:

František Plšek, Komenského 777, 685 01 Bučovice
mobil: 603 789 879, email: frantisekplsek@centrum.cz

Sponzoři a partneři akce: Město Bučovice, Kokr Brankovice, Alois Drlík, KPB-Intra, Stavebniny Jiří
Sokola. Konání pochodu umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.

