
za podporu dìkujeme firmám:

ZLATOHORSKÁZLATOHORSKÁ

PRO NEJRYCHLEJŠÍHO, NEJMLADŠÍHO A NEJSTARŠÍHO ÚÈASTNÍKA JE PØICHYSTÁNO TRIÈKO.

Stud io -4 s . r. o . a 1 . Junácký odd í l Z l a t é Hory p o řá d a j í

27 . ročn ík t rad ičn ího pochodu

Prezentace+start:
8.oo - 10.oo hod Hornické Muzeum ve Zlatých Horách
(účastníci pochodu obdrží přesný popis trasy a kontrolní lístek)

Trasa 25 km: letos vylepšená!
Zlatorudné mlýny            Zlodějské louky, Příčná hora,

Forwiz, Petrovy boudy,
Biskupská kupa
Olověná štola,            Pinky,

Trasa 14 km: juniorská!
sv.Rochus             "trafačka", Petrovy boudy,
Biskupská kupa

Startovné:
15 Kč, 30.- Kčděti do 15 let dospělí.-

Akce se koná za každého počasí !

Co Vás čeká?
Ty romanticky založené - příjemná procházka zlatohorskou

krajinou, sportovce - výzva v podobě nesmlouvavých výstupů
a strmých spádů.

Po celé trase Vás , ale i podpoří několik
kontrolních zastávek s občerstvením, na kterých si budete moci
vyměnit pocity s ostatními účastníky, občerstvit se, zjistit od
pořadatele "jak je to ještě daleko?", vyfotografovat svá zničená
těla či krásu okolní přírody.

Odměnou za nadlidský výkon by měl být pohled z věže na
Biskupské kupě, pro plnoleté umocněn malým či velkým
RUMem (RUMy) a potvrzený pamětní list s výsledným časem.
To proto, aby vám uvěřili.

Zmínění sportovci mají možnost si to dát ještě jednou pokud
dodrží časový limit (pozn."ještě se takový nenašel").

energeticky morálně

Občerstvení na trase zajištěno.

25cítka25cítka
TRADIÈNÌ

I TRASA PRO
JUNIORY 14km

ZLATOHORSKÁ
PĚTADVACÍTKA

sobota 2.října 2004 Zlaté Hory

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

"RYCHLE CHYSTEJ POHORKY"

Mohl jsi vidět světové metropole, legoland,
mořské hlubiny, pouš� nebo třeba vrcholky
hor z ptačí perspektivy, ale jestli jsi nezažil
podzim na zlatohorských kopcích tak . . . .

Časový limit:
do 16.oo na Biskupské kupě

studio-4

Info tel.: +420 723 653 689

LETOS

"JEŠTÌ KRÁSNÌJŠÍ"

TRASY


