KČT Červený Kostelec pořádá 28.ročník dálkového a turistického pochodu

ČEERVENOKOSTELEČKÁ S STOVKÁ  7.-8.7.2017
Trasy: 100, 68, 50, 32, 21, 15 km – cíl všech tras v Sokolovně Červený Kostelec
➔ START 68, 100 km : pátek 07.07.2017 23:30 – 24:00 Sokolovna Červený Kostelec
➔ DP 100 km: Č.Kostelec – Odolov – Adršpach – Teplice n.Metují [32 km, silnice] – Meziměstí

➔
➔
➔
➔
➔

– Ruprechtice [42 km, teplé občerstvení] Ruprechtický špičák – Janovičky – Broumov[68 km]
– Police nad Metují [79 km] – Turov – Chlívce – Červený Kostelec Sokolovna - Pozn. při
splnění časového limitu 24 hodin se všemi kontrolními body bude odměněn formou věcné
ceny nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastník
DP 68 km: po trase 100 km do Broumova, dále individuelně spoji vlak-bus do cíle – spoje
budou uvedeny ve startovních popisech
DP 50 km: start sobota 08.07. Broumov, dále Janovičky a po trase 100 km do cíle
TP 32 km: start sobota 08.07. Broumov a dále po trase 100 km do cíle
TP 21 km: start sobota 08.07. Police nad Metují a dále po trase 100 km
TP 15 km: start sobota 08.07. 14-15 hod. v Sokolovně Červený Kostelec, odpolední
vycházka na závěr trasy 100 km [Chlívce]

➔ START Broumov, v prodejně Tabák M. Štěpánová, Mírové náměstí 7 – 10 hod. (u věže
s hodinami)
➔ START Police nad Metují – uvnitř infocentra – Masarykovo náměstí 9 – 11 hod.
- na startech mimo ČK obdrží účastníci popis trasy, startovné se platí v cíli
UPOZORNĚNÍ :
➔ každý účastník startuje na vlastní nebezpečí, předčasně ukončený pochod je třeba ohlásit na SOS
mobil
➔ trasa 68 a 100 km – účast pouze po dosažení 18-ti let, nutná baterka při nočním pohybu po
komunikacích, dodržování bezpečnosti silničního provozu, odpovídající zdravotní stav – převýšení
2570 m na 100 km, pro zkvalitnění služeb na trase doporučujeme předběžnou přihlášku - stačí 2
dny před akcí na SOS mobil [19-21 hod.]
MAPY – celá trasa je na mapě č. 26 Broumovsko (1:50 000)
UBYTOVÁNÍ – pouze po skončení akce v Sokolovně ze soboty na neděli [do 7:00 hod.]
STRAVOVÁNÍ – v místě startu restaurace, po trase Ruprechtice, Janovičky, Broumov, Hvězda, Police nad Metují,
Chlívce

Informace + propozice a přihlášky:
Antonín Hoza, Úpická 38, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
telefon domů pevná: 499 888 485 [19-21-hod.]
telefon mobil: 608 226 506 [19-21-hod.]
SOS mobil: 608 226 506 - po dobu akce nepřetržitě
Na Vaši účast se těší pořadatelé
Zdrávi došli
www.kct.cervenokostelecko.cz
www.dalkovepochody.cz
Č.K.100 vede na nejvyšší bod Javořích hor, celého Broumovského výběžku a Náchodska – Ruprechtický
Špičák 880,5 m (rozhledna)

