
 Tradiční velehradský přechod a cyklopřejezd Chřibů nabízí poznání 
přírodních a historických míst chřibského pohoří. Výchozí místo - obec 
Velehrad - významné poutní a historické sídelní místo Moravy, je nedílnou 
součástí mikroregionu BUCHLOV a regionu SLOVÁCKO. Kdo má rád pěší 
i cykloturistické putování a pobyt v téměř nedotknutelné scenérii Chřibů, 
rezervuje si  sobotu 12. května 2018 na návštěvu Chřibů a blízkého okolí. 
Bližší informace o historickém sídelním místě Velehrad, můžete získat na        
stránkách www. velehrad.cz 

Pěší i cykloturistické trasy se nachází v příjemném prostředí Chřibů, kde můžete 
hodně vidět i poznat. Trasy vždy začínají v centru obce Velehrad a vedou 
po značených turistických cestách s určenými kontrolními místy i s možností 
občerstvení. Končí v cílovém místě Velehrad – sportovní areál ZŠ, kde je 
zajištěno občerstvení v zařízení areálu. Navrhované trasy jsou různého stupně 
obtížnosti, od lehké trasy přes mírně náročnou, až po středně těžkou trasu. 
Záměrem pořadatelů je seznámení s chřibskou přírodou a ověření osobní             
tělesné zdatnosti účastníků této akce.

R E K L A M N Í  A G E N T U R A

 Sportovní areál základní školy Velehrad „CYKLO  SOUTĚŽE“ dětí 
     – startovní místa soutěží od 9:30 hod

ZO ČZS Velehrad pořádá ve spolupráci s OÚ Velehrad v sobotu 12. května 2018
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího ČUNKA

XX. ROČNÍK VELEHRADSKÉHO PŘECHODU a CYKLOPŘEJEZDU CHŘIBŮ
CHŘIBY 2018

Pěší trasy – prezentace od 9:00 do 10:00 hod. • startovné 50,- Kč 

• lehká trasa – 14,5 km – s převýšením 258 m – nejvyšší bod trasy 464 m.n.m.
• středně náročná trasa – 24,5 km – s převýšením 317 m – nejvyšší bod trasy 523 m.n.m.

Cyklo trasy  – prezentace od 8:00 hod do 10:00 hod • startovné 50,- Kč

• mírně náročná trasa – 20 km – s převýšením 283 m – nejvyšší bod trasy 489 m.n.m.
• středně těžká trasa – MTB – 32 km – s převýšením 369 m – nejvyšší bod trasy 575 m.n.m.
• náročná trasa - MTB – 50 km – s převýšením 369 m – nejvyšší bod trasy 575 m.n.m.

Mokrá varianta – za nepříznivého počasí 

• mírně náročná trasa – 23 km – s převýšením 269 m – nejvyšší bod trasy 475 m.n.m.
•  středně náročná trasa – MTB – 41 km – s převýšením 307 m – nejvyšší bod trasy 513 m.n.m.

Itineráře jednotlivých pěších a cyklo turistických tras budou k dispozici při prezentaci           
účastníků 12. 5. 2018.

Bližší informace k XX. ročníku CHŘIBY 2018 včetně registrace účastníků je možno získat na 
e-mail: Kapitan.J@seznam.cz nebo na mobilu 721 456 197. 

„ CYKLO  SOUTĚŽE “ dětí – startovní místa soutěží  od 9:30 hod.

 I. kategorie – odrážedla pro děti do 3 let – sportovní areál základní školy

• trasa mírná lehká – 580 m 
 II. kategorie – děti  předškolního věku 4 až 6 let – 1 okruh – nutný doprovod  osoby   
       starší 18 let
 III. kategorie – děti 7 až 8 let – 1 okruh
 IV. kategorie – děti 9 až 10 let – 2 okruhy – soutěž  o „PUTOVNÍ POHÁR“ ředitele ZŠ
 V. kategorie – děti 11 až 12 let – 1 okruh – koloběžky – zajistí pořadatelé

• trasa středně těžká – 4,5 km – s převýšením 55 m – nejvyšší bod trasy 261 m.n.m.
 VI. kategorie – děti 13 až 14 let – DUATLON ( 1 okruh + běh 600 m )
 VII. kategorie – mladiství 15 až 18 let – 1 okruh

U dětí do 15 let věku je nutný písemný souhlas k přihlášení do soutěže od rodičů nebo 
odpovědné osoby starší 18 let, které musí účastníci předložit při prezentaci. 
S pravidly a průběhem  cyklo soutěže jednotlivých kategorií budou účastníci obeznámeni  
při prezentaci účastníků. 

Mediální partneři

Spolupořadatelé

Družební příhraniční 
spolupráce

Partneři

PROGRAM :   8:00 – 10:00 –  prezentace a starty jednotlivých tras – CHŘIBY 2018
   9:30 – 13:00  –  cyklo soutěže dětí – včetně soutěže o „PUTOVNÍ POHÁR“  ředitele ZŠ
 13:00 – 13:30 –  vyhlášení  výsledků cyklo soutěží dětí
                 15:30 – 16:00  –  ukončení  sportovní časti

Po dobu sportovních soutěží bude doprovodný program prevence PČR, BESIP ČR, VZP a DDM ŠIKULA.

ZDARMA - využití možnosti úschovny kol a sprchy v budově TC .

KVĚTINÁŘSTVÍ

Srdečně zvou pořadatelé

TERCHOVÁ

Změna programu vyhrazena                     
 

GRO

A.S.

LECHOV
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