Vážení přátelé turistiky a našeho oddílu,
srdečně vás zveme na 12. ročník pochodu a běhu

S TRILOBITEM ZIMOU NEZIMOU
(s loňskou účastí skoro 700 lidí)

který se koná v sobotu 24. února 2018

Start: Černošice, žst. 6:00 – 11:00 hodin
Trasy:
10 km Černošice – Kazín – Baně – Zbraslav – POHÁDKOVÝ LES (na trase soutěže a odměny
pro děti v režii členů Fanklubu)
17 km Černošice – Kazín – Jíloviště – Zbraslav
25 km Černošice – Jíloviště – Líšnice – Klínec – Jíloviště – Zbraslav
35 km Černošice – Jíloviště – Černolice – Líšnice – Hvozdnice – Jíloviště – Zbraslav
53 km Černošice – Jíloviště – Líšnice – Hvozdnice – Štěchovice – Pikovice – Davle – Klínec Jíloviště - Zbraslav
Cíl: Praha – Zbraslav, restaurace U přístavu 10:00 – 20:00 hodin
Informace k pochodu: Registrace probíhá přímo na startu, každý účastník zde obdrží podrobný
popis trasy, na trasách budou zřízena kontrolní stanoviště. Akce se koná za každého počasí a
pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy či kilometráže. Účast na akci je na vlastní nebezpečí,
děti do 15 let v doprovodu osoby starší 18 let. Na dlouhé trasy si vezměte svítilnu, dny budou ještě
krátké. Běh o poháry bude odstartován v 6:15 – 6:30 hod. po zaregistrování účastníků.
Novinka: Pro letošní rok bude na trasách našich pochodů delších 50 km připraven osmidílný seriál
(osm akcí), který bude podle umístění bodován a na konci roku vyhodnocen. Přesné podmínky boje
o pohár Trilobitu v současné době dáváme dohromady a do konce ledna je začneme zveřejňovat
formou letáků, e-mailů a na všech dostupných webových a facebookových stránkách.
Startovné (10 km):
děti 5,- Kč, KČT 10,- Kč (průkazky), ostatní 20,- Kč
Startovné (17, 25 a 35 km): děti, senioři, KČT 30,- Kč, ostatní 40,- Kč
Startovné (53 km):
80,- Kč (občerstvení, odznak, medaile)
Odměna: Každý účastník v cíli obdrží pamětní list, razítka pochodu. Účastníci nejdelší trasy mohou
závodit o poháry a o putovní pohár pro vítěze (zatím jsou na něm dvě jména).
K prodeji: V cíli bude k zakoupení triko pochodu, medaile, samolepka, odznak, týmová vizitka
Trilobit Barrandov. Zakoupit lze také samolepník či oblíbený Trilobití pochodník, který má již téměř
400 majitelů.
Kontakt na pořadatele: Václav Nohejl, tel.: 773 109 756, vaclav.nohejl@seznam.cz
www.trilobitbarrandov.eu

e-mail: info@trilobitbarrandov.eu

