TJ Tatran Třemošná z.s.
oddíl turistiky

KČT , o dbor TJ Ta tra n Třemo šná
zve všechny příznivce turistiky již na
47. ročník dálkového pochodu a cyklojízd

TŘEMOŠENSKÁ PADESÁTKA
d ne 5. ř íjna 201 9
Zařazena mezi 200 nejvýznamnějších akcí v ČR!

LETOŠNÍ TRASY:
PT – pěší turistika

4, 9, 16, 26, 35, 50 km

CT – cykloturistika - silnice

32, 68 km

CT – cykloturistika - terén
16, 35, 57 km
Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny tras! Pěší trasa 4 km je vhodná pro kočárky a vozíčkáře.
START : Třemošná u Plzně, klubovna KČT TJ Tatran Třemošná
Pěší trasa 50 km start 6:00 – 7:00 hod.
Cyklo 57 a 68 km start 7:00 – 9:00 hod.
Pěší trasa 35 km start 7:00 – 9:00 hod.
Pěší trasa 9 km start 8:00 – 10:00 hod.
Pěší trasa 4 km start 9:00 – 10:30 hod.
Ostatní trasy pěší 16, 26, CT silnice 32 a CT terén 16, 35 km start 7:00 – 10:00 hod.
Cíl všech tras od 11 do 18 hodin u klubovny KČT TJ Tatran Třemošná
STARTOVNÉ: mládež do 15 let 20,- Kč, dospělí 25,- Kč
INFORMACE: Petr Kule, tel. 724088292, p.kule.kcttremosna@seznam.cz
UPOZORNĚNÍ:
klubovna KČT - cíl pochodu
Cyklotras 57 a 68 km a pěších tras 35 a 50 km se mohou zúčastnit jen osoby
starší 15 let, doporučujeme lékařskou prohlídku. Na ostatních trasách se mohou zúčastnit děti pouze
v doprovodu dospělých osob. Pochod je veden po turisticky značených trasách a místním nebo vlastním
značení – trasy jsou na mapách edice KČT č. 31 „Plzeňsko“, cykloturistické Plzeňsko sever č.131 a edice
KČT č. 30 „Povodí Střely“.
Každý účastník obdrží v cíli diplom a tradiční skleničku se znakem pochodu !
Pro děti v cíli skákací hrad zdarma
TŘEMOŠENSKÁ PADESÁTKA je součástí projektu České unie sportu - SPORTUJ S NÁMI

