
PROPOZICE 
„Zlatohorský treking 2020“ 

Sobota 3.10.2020 

PREZENTACE + START:  
MIC Zlaté Hory, Cíl MIC Zlaté Hory, GPS 50.263N, 17.395E 

trasy 15km, 25km, kočárková 5km: průběžný start 8.00 - 10.00 hod.   
trasa 50km: hromadný start v 6.00 hod. 

trasa noční šichta 25km: hromadný start v 3.00 hod. 
běžci 5km, 15km, 25km: průběžný start 8.00 - 10.00 hod. 

Nordic Walking 15km  s instruktorem: hromadný start v 10.00 hod. 

 
TRASY: 

(všechny trasy jsou vedeny po turistických značkách KČT, kontrolní lístek s popisem trasy obdržíte při registraci) 

 
5 km (kočárková) 
Procházka pro úplně nejmenší a maminky s kočárkem.  

15 km (i pro sváteční turisty) 
Trasa je lehká, zvládnou děti i zdraví senioři 

25 km + noční šichta (příjemná klasika) 
Sportovní trasa, vyžaduje stabilní tempo chůze.  

50 km (sportovní) 
Náročná trasa pro zkušené turisty.  

Zlatohorský běhna … 
Běžci se mohou zúčastnit na trasách 5km, 15km, 25km. Trasy jsou shodné s pěší variantou.  

Nordic Walking 15km 
Jedinečná možnosti zúčastnit se NW 15km s Kristínou, kvalifikovanou instruktorkou. Posuňte svoji zálibu vstříc zdraví. 
NW hole vlastní nebo možno po domluvě zapůjčit za 50.- Kč. Případné dotazy: kristina.schejbalova@seznam.cz, tel.: 724 040 055 

ÚČAST NA POCHODU JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ! 

Mapy, profily tras a další informace na stránkách pochodu  
www.studio4.cz/treking a na Facebooku Zlatohorský treking registrace  zhtreking.cz 

ČASOVÝ LIMIT: do 17.00 v cíli v MIC Zlaté Hory, 50tka do 18.00 

STARTOVNÉ:  
Startovné: děti do 15 let 30,- Kč; členové KČT 30,- Kč, dospělí 50,- Kč (Na trase 5km platí rodič jen za malého hrdinu.) 

 
V ceně startovného: občerstvení na trase, pamětní list, vstup na rozhlednu Biskupská kupa, možnost testování 

koloběžek KOSTKA, cílový chléb se škvarkovou + nápoj Kofola, instruktor Nordic Walking.  
Upomínkové předměty s motivem pochodu je možno zakoupit v prostoru startu a cíle. 

 

V souvislosti s virovým onemocněním Covid19 je potřeba, aby účastníci dodržovali aktuální doporučená hygienická opatření. 

http://www.studio4.cz/treking
https://www.facebook.com/zlatohorskytreking/?ref=settings
https://zhtreking.cz/www/treking/registrace
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