SOUTĚŽ PRO MALÉ GEOROBOTKY - V CÍLI ODMĚNA!

Termín:
Start:
Cíl:
Startovné:

sobota 21. dubna 2018
07:00 – 10:00 Restaurace Skleník
11:00 – 17:00 Restaurace Skleník
děti 15,dospělí 30,diplom, odznak, propiska, dobrý pocit

Odměna:

GPS 1: 50°15'47.334"N, 14°31'52.356"E
GPS 2: 50°16'47.880"N, 14°31'40.877"E
GPS 3: 50°17'14.430"N, 14°31'20.745"E

Na každém stanovišti najdeš
šifru, jejímž řešením je jedno
písmenko v tajence. Tajenka
obsahuje umístění
posledního bonusového

TRASY PĚŠÍ:

GPS 4: 50°17'32.928"N, 14°30'0.756"E

10 km -

GPS 5: 50°17'3.282"N, 14°30'33.792"E

14 km -

23 km -

28 km -

Po vlastním značení do Mlékojed - vlevo po cyklotrase až na
Štěpánský most. U mostu na levém břehu Labe kontrola a
občerstvení. Dále přes Černínovsko k sokolovně v Libiši a po
vlastním značení přes Vojtěch až do cíle ve Skleníku v
Neratovicích.
Po vlastním značení do Mlékojed - vlevo po cyklotrase do
Tuhaně (hotinec Bílý Žid -kontrola) a přes Větrušice a Kly až
k Labi a podél Labe proti proudu na Štěpánský most, kde na
levém břehu u mostu kontrola a občerstvení. Odtud do cíle po
trase 10km.

Jako trasa 14 km do Tuhaně (hostinec Bílý Žid - kontrola),
zde vlastním značením do Záboří a po zelené na Mělník
k benzince, sejít k Labi a pokračovat na Štěpán proti
proudu Labe až ke kontrole a občerstvení na levém břehu
Labe u Štěpánského mostu. Odtud do cíle po trase 10km.
Po vlastním značení do Mlékojed, pak pokračovat po silnici

do Všetat a přes Přívory polní cestou do Záboří, kde se
připojíme na trasu 23 km.

Bonusové: _

Kontrola Štěpánský most - pěší trasy

_

_

_

úspěšné luštitele.

Libiš

(upřesnění: betonová studna v levé části travnatého

CYKLO TRASY:
35 km -

Neratovice – Libiš – Obříství – Chlumín – Kozárovice –
Bukol – Křivousy – Vojkovice – Chlumín - Neratovice.

55 km -

Neratovice – Mělník – Cítov – Hor. Beřkovice – Černouček
– Ledčice – Nová Ves – Veltrusy – Neratovice.

75 km -

Neratovice – Mělník – Hor. Počáply – Hněvice – Roudnice
– Krabčice – Vražkov – Straškov – Nová Ves – Veltrusy –
Neratovice.

100 km -

Neratovice – Mělník – Liběchov – Štětí – Polepy –
Roudnice – Račice – Odtud po cyklotrase přes Hořín do
Vrbna, přes Vltavu po horkovodu do Zálezlic - Neratovice

Pozn.:

Dodržujte dopravní předpisy a používejte ochranné pomůcky:
přilba, brýle atd.

.
Kontrola hostinec Bílý Žid trasa 14 a 23 km

_

stanoviště. Vcíli odměna pro

Pořadatelé přejí hezkou cestu, děkujeme za účast a těšíme se na
příští 46. ročník dne 13. dubna 2019.

