SLETOVÁ SOUTĚŽ
PŘEJEZD ORLICKÝCH HOR
Zimní akce pro sokolské oddíly lyžování a odbory všestrannosti.
Pořadatel:

Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek
v rámci jubilejního 20. ročníku

Datum konání:

sobota 3. února 2018

Akce:

Přejezd Orlických hor na běžkách. Startuje se na parkovišti na Šerlichu a
jede se do Rokytnice v Orlických horách – parkoviště pod pevností Hanička
zvané Panské Pole. Omezené občerstvení je možné ve srubu horské služby
pod Velkou Deštnou a na Pěticestí nad Říčkami, případně z vlastních zásob.
Na parkoviště na Šerlichu dopraví účastníky 4 zvláštní autobusy z Nového
Hrádku.
Náročnost: Střední, délka trasy 23 km, Panské Pole je níže položené. Celá
trasa se absolvuje po strojně upravených stopách.
Zdravotní zabezpečení pořadatel nezajišťuje. Každý účastník jede na vlastní
nebezpečí. Účastníci dostanou mapky s nejvýhodnější trasou a s telefonními
čísly pro případ nouze.
Zvláštní autobusy po dopravě účastníků na Šerlich přejedou na Panské Pole.
Autobusy budou z Panského Pole odjíždět do Nového Hrádku postupně po
naplnění, poslední odjede až po příchodu posledního účastníka z běžecké
trasy.

Přihlášky:

Akce se mohou zúčastnit jak ti, kteří budou ubytováni v sokolovně v Novém
Hrádku, tak ti, kteří se dostaví k odjezdu autobusů z náměstí v Novém
Hrádku. Všichni účastníci (ubytovaní i neubytovaní) se musí předem přihlásit,
a to elektronicky po vyplnění přiloženého formuláře jako přílohy na adresu
jeronym.holy@gmail.com do 7. 1. 2018. Důležité je, zda požadujete
ubytování, nebo zda se dostavíte až k vlastnímu zahájení akce (tj. k odjezdu
autobusů).

Prezentace:

pro ubytované v pátek 2. 2. 2018 od 16. do 18. hodin v sokolovně v Novém
Hrádku. Adresa je Sokolská 289, parkovat je možno před budovou. Dopravu
do Nového Hrádku pořadatel nezajišťuje.
Pro neubytované v sobotu 3. 2. 2018 od 8.00 do 8.30 na náměstí v Novém
Hrádku při nástupu do autobusů.

Odjezd autobusů:

v sobotu 3. 2. 2018 v 8.30 z náměstí v Novém Hrádku.

Kapacita ubytování: 60 míst, rozhoduje pořadí doručení přihlášky – viz výše.
Počet účastníků:

maximálně 180 (kapacita 4 autobusů).

Odmítnutí:

v případě vyčerpání kapacity ubytování, nebo míst v autobusech bude
odmítnutí odesláno na adresy přihlášek do 14. 1. 2018.

Odvolání:

V případě nedostatku sněhu na hřebenech Orlických hor bude soutěž odvolána
do 28. 1. 2018. V případě mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek
těsně před akcí, budou vedoucí výprav telefonicky zpraveni o zrušení soutěže
nejpozději 1. 2. 2018 a účastnické poplatky budou v obou případech vráceny.

Ubytování:

v sokolovně v Novém Hrádku vytápěné tepelným čerpadlem ve vlastních
spacácích na vlastních karimatkách. K použití jsou záchody, sprchy a
omezené stolování.

Stravování:

pro ubytované pořadatel zajistí v pátek teplý čaj, v sobotu ráno snídani. Pro
všechny účastníky bude po akci v sokolovně předán upomínkový materiál
a občerstvení gulášovou polévkou s pečivem a čajem. Sokolovna je od
náměstí vzdálena asi 400 m.
Po oba dny bude možno v přilehlé místnosti v sokolovně zakoupit nápoje
včetně točeného piva.

Účastnické poplatky: 300 Kč za ubytovanou a 200 Kč za neubytovanou osobu.
Úhrada:

po potvrzení přihlášky pořadatelem uhraďte cenu bankovním převodem
do 30. 1. 2018 na účet Sokola Nový Hrádek 102048443/0300, variabilní
symbol 333 a s poznámkou „Přejezd Orlických hor“.

Doprovodné akce:

Běžný provoz v místním lyžařském sokolském areálu (www.lyzovani.novyhradek.cz (jen v případě dostatku sněhu - areál není uměle zasněžovaný)
bude v pátek 2. 2. 2018 prodloužen do 20 hod. Komentovaná prohlídka
místního kostela sv. Petra a Pavla proběhne 18 – 19 hodin a promítání
dokumentů v místním retro kině o Orlických horách a místním regionu
proběhne od 19 do 20,30 hodin.

Organizátoři:

předseda lyžařského oddílu Jeronym Holý, 776 582 103
zakladatel akce Pavel Bohadlo
náčelnice T. J. Lidmila Martinková

Příloha:

Závazná přihláška

Mgr. Arnošt Binter v. r.
předseda komise lyžování ČOS

Ing. Pavel Sobotka v. r., ředitel soutěže
náčelník T. J. Sokol Nový Hrádek

