Odbor klubu českých turistů TJ Spartak Přerov
s podporou projektu České unie sportu Sportuj s námi,
ve spolupráci s turisty z Konice, pivovarem Litovel
a pod záštitou starosty města Konice pořádá
v rámci oslav 50 let města Konice a 820 let od
první písemné zmínky o Konici

v sobotu 20. června 2020
43. ročník turistického pochodu KONICKÉ ŠTRAPÁCE
22. ročník cykloturistické jízdy NA KOLE OKOLO KONICE
Akce Konické štrapáce je zařazena do seriálu IVV v ČR a Dvoustovka
Prezence:
Start:
Cíl:
GPS:

Litovel Klasik Restaurant, Sportovní 205, cca 500 m od nádraží ČD po červené turistické
značce a vlastním značení. U restaurace je parkoviště pro osobní automobily.
Litovel Klasik Restaurant, Sportovní 205, průběžný v době od 6.30 do 9.30 hodin.
Litovel Klasik Restaurant, Sportovní 205, v době od 10.00 do 19.00 hodin.
49.594833 N 16.8854950 E

35 km
20 km
10 km
6 km

Konice - Runářov - Stražisko - Přemyslovice - Laškov - Ochoz - Konice
Konice - Runářov - Křemenec - Štarnov - Ve Žlebě - Ochoz - Konice
Konice - Runářov - Křemenec - Konice
Konice - Březsko - Konice

Cyklotrasy:
120 km
90 km
60 km
40 km
20 km

Konice - Kostelec na Hané - Senice na Hané - Horka n. Moravou - Litovel - Bouzov - Konice
Konice - Senice na Hané - Litovel - Moravičany - Loštice - Bouzov - Konice
Konice - Ptení - Čechy pod Kosířem - Bohuslavice - Luká - Konice
Konice - Stražisko - Zdětín - Čechy pod Kosířem - Laškov - Konice
Konice - Stražisko - Přemyslovice - Budětsko - Konice

Startovné:
Upomínky:

Mládež do 15 let 15 Kč, ostatní 30 Kč.
Každý, kdo přijde, či přijede do cíle ve stanovené době a prokáže se razítky z kontrol, obdrží
pamětní list a razítko, suvenýr a drobný dárek. U pěší akce také razítko IVV.
Občerstvení: Z vlastních zásob nebo v restauracích po trase, v cíli malé občerstvení.
Zdravotní zabezpečení: Na kontrolách a v místě startu a cíle.
Přihlášky:
Vyplňují se u prezence, není nutno zasílat předem.
Různé:
Účastníkům doporučujeme lékařskou prohlídku. Při chůzi a jízdě po veřejných komunikacích
dodržujte vyhlášku č. 361/2000 Sb. Cyklojízdy se mohou účastnit děti do 10 let pouze v doprovodu osoby
starší 15 let. V době konání pochodu bude otevřeno informační centrum na zámku, kde je možnost zakoupit
různé propagační materiály. Bude umožněna prohlídka zámku a muzea řemesel. Můžete si tak prohlédnout
největší unikátní sbírku seker v ČR zapsanou do Guinnessovy knihy rekordů a před zámkem největší sekeru
na světě a obrovskou pilu. Již nyní zveme turisty a cykloturisty na další akci v Konici - Turistický pochod a
cyklojízdu Za vílou Pilavkou, kterou pořádají koničtí turisté v sobotu 5. září 2020.
Informace: Stanislav Dostál, Sokolská 12, 750 02 PŘEROV, tel: 720 675 313
e-mail: standa.dost@seznam.cz nebo www.stdostal.unas.cz.
Při požadavku na písemnou informaci přiložte prosím známku v příslušné hodnotě nebo
korespondenční lístek.
Mediální partner: Český rozhlas Olomouc.
Na vaši účast se těší pořadatelé.
Olomoucký kraj – sponzor turistického značení v našem kraji

