Obecné podmínky účasti
Akce se koná za každého počasí. Kde to bude nutné, použijeme do výchozích míst jednotlivých
etap anebo pro návrat zpět smluvní nebo místní hromadnou dopravu. Trasy přejezdu absolvujeme
na běžkách, v případě nepříznivých sněhových podmínek pěšky. Pověřený vedoucí akce zajišťuje
vedení výletu, informace o průběhu trasy výletu a zajímavých místech na trase. Na účastníky se
vztahuje úrazové pojištění KČT, přesto doporučujeme mít sjednané individuální připojištění pro
cesty a pobyt, zejména pro pohyb za hranicí (organizátor nevykonává činnost cestovní kanceláře).
Účastník podáním přihlášky potvrzuje, že je fyzicky i psychicky schopen akci absolvovat, že souhlasí s těmito podmínkami, uhradí účastnický poplatek a souhlasí s použitím osobních údajů uvedených v přihlášce pro účely evidence a v účetní dokumentaci pořádajícího odboru. Děti a mládež
do 18 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu rodičů či jiného rodinného příslušníka (přihlášku
účastníka mladšího 18 let vždy podepisuje zákonný zástupce). Dříve narozeným turistům doporučujeme lékařskou prohlídku.
Účastník se podáním přihlášky zavazuje dodržovat tyto podmínky, pokyny vedoucího skupiny
a jeho zástupce a dále zejména obecná pravidla pro chování v lese a v chráněných územích, pravidla pohybu v lyžařské stopě i na po pozemních komunikacích a počínat si tak, aby neohrozil zdraví
své nebo ostatních účastníků přejezdu nebo jiných osob. Nedodržení těchto podmínek může být
důvodem k vyřazení z dalších ročníků přejezdu.

LYŽAŘSKÝ PŘEJEZD
KRUŠNÝCH HOR
s mezinárodní účastí

50. ROČNÍK
25. LEDNA - 28. ledna 2019

Nejpozdější doba ohlášení dojezdu vedoucímu v místě ubytování je 19:00 hodin.
V místě ubytování je potřeba dodržovat respektovat ubytovací řád i ostatní pokyny ubytovatele
a dodržovat noční klid od 22 do 06 hodin. Pamatujte, že jen při vzájemné ohleduplnosti si přejezd
užijeme (v kladném smyslu) opravdu všichni.
Svléknout povlečení není povinnost, ale tato trocha pomoci nám pomáhá udržovat dobré vztahy s ubytovateli.
Nekonzumujte vlastní alkoholické nápoje v restauračních provozech a společenských místnostech penzionů. Děkujeme.
I při konzumaci alkoholických nápojů nezapomínejte na slušné chování a zůstaňte lidmi –
stále zodpovídáte za své jednání a chování.
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I. skupina (třídenní varianta) a II. skupina je hodnocena do výk. odznaku lyž. turistiky jako “SO”.
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Základní trasy budou od cca 30 do 45 km; individuální trasy a program jsou možné - náročnější
borci nebudou omezováni, striktně ale platí čas a místa odjezdů a dojezdů jednotlivých etap. Budeme se pohybovat v horském prostředí - tomu bude odpovídat i denní převýšení tras a požadavky
na výstroj a vybavení (kromě vybavení na běžky doporučujeme také vhodnou turistickou obuv
a oblečení, ve kterém zvládnete i náhlé změny počasí k horšímu, osobní lékárnička, turistické hole,
pití a jídlo na cestu…).

. R O Č NÍK

Mimo dobrého vybavení nezapomeňte dobrou náladu. K pěkným zážitkům si přivezete domů
poznání krás západní části Krušných hor, zážitky ze setkání s přáteli a radost z pěkného sportovního
výkonu.

Již od roku 1970 se přejezd koná pod patronací

tisk AZUS Březová spol. s r.o., tel./fax: 352 605 508, www.azus.cz

Městského úřadu Kraslice.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
KČT, odbor Krušné hory Sokolov
pořádá 50. ročník LYŽAŘSKÉHO PŘEJEZDU KRUŠNÝCH HOR 2019
I. skupina
1. den: Kraslice – Bublava – Jelení – Korce – Pernink, celková max. délka 28 – 35 km
25. 1. - 27. 1.
2. den: Pernink – Boží Dar – Měděnec, celková max. délka 41 km
2019
3. den: Měděnec – Hora sv. Šebestiána – Chomutov, celková max. délka 33,5 km
(Pá - Ne)
II. skupina
26. 1. - 28. 1.
2019
(So-Po)
Přihlášky

1. den: Kraslice – Bublava – Jelení – Korce – Pernink, celková max. délka 28 – 35 km
2. den: Pernink – Boží Dar – Měděnec, celková max. délka 41 km
3. den: Měděnec – Hora sv. Šebestiána – Chomutov, celková max. délka 33,5 km
Písemně nejpozději do 7. prosince 2018 do 18:00 hodin současně se startovným:
Ladislav Zoubek, Husitská 2053/1, 356 01 Sokolov
tel.: 725 729 570 (Vodafone), 730 574 208 (O2), ladislav.zoubek@gymso.cz
Přihlášku s pokyny, variabilní symbol účastníka a informaci o volných lůžkách obdržíte
e-mailem od vedoucího akce na základě předchozí e-mailové rezervace místa v dané
skupině. Členský průkaz KČT je nutno předložit u prezentace.

Startovné

I. skupina: 170 Kč
II. skupina: 130 Kč
Cena startovného nezahrnuje cenu za ubytování a stravování a služby v místě
ubytování, které si účastník objednává v přihlášce.

Stravování

Z vlastních zásob nebo v místech ubytování a v restauracích po trase. V Perninku
je možné objednat večeři a snídani v přihlášce (jíst se bude v Restauraci Plzeňka).
K večeři budou na výběr tři jídla a výdej bude postupný (po dojezdu většího
počtu účastníků najednou vás žádáme o trpělivost, na všechny se dostane).
Na Měděnci je snídaně v ceně ubytování.

Ubytování

24. a 25. ledna 2019 – Kraslice, DM Střední školy Živnostenské Sokolov (195 Kč/os).
UPOZORNĚNÍ: Správcová ubytovny paní Berdychová bude přítomná jen na předání
klíčů vedoucímu skupiny! Ve čtvrtek a v pátek jemožné klíče vyzvednout pouze
mezi 18:00 a 20:00 hodinou (účastníkům vydá klíče od pokojů vedoucí skupiny).
25. a 26. ledna 2019 – Pernink, Chata Pernink (33 míst - 220 Kč/os)
+ Penzion Lázeňka (15 míst - 305 Kč/os). Jako první se budou obsazovat
lůžka v Chatě Pernink, po vyčerpání kapacity pak lůžka v Penzionu Lázeňka.
26. a 27. ledna 2019 - Měděnec, Penzion Sport a Chalupa Měděnec (max. 45 míst 450 Kč/os.) Počítáme s tím, že budou účastníci, kteří pojedou pouze 1. etapu a večer
po zábavě pojedou domů. Ti mohou jet i bez přihlášení, ale také bez nároku na diplom,
samolepku a výroční pamětní odznak.

Výzbroj

Běžecké lyže, náhradní součástky a třeba i šroubovák na dotažení vázání, vosky,
mobilní telefon, čelovku, lékárničku. Doporučené mapy KČT č. 3, 4, 5. Po zkušenostech
z minulých ročníků doporučuji vzít alespoň jedny teleskopické hůlky na skupinu jako
náhradu za zlomenou lyžařskou hůlku. Doporučujeme vrstvené outdorové oblečení
a náhradní teplý oděv (počítejte i s náhlými změnami počasí), sportovní obuv na přezutí.

Upozornění Náhradník je možný - změna se hlásí vedoucímu akce do 15. 1. 2019. Úhrady
za služby, které nám byly fakturovány zálohově nelze vrátit, vše platíme předem.
Přejezd se koná za každého počasí, při nepříznivých sněhových podmínkách pěšky, přepravu lyží nezajišťujeme. Každý účastník jede na vlastní nebezpečí a odpovědnost, podáním přihlášky se zavazuje dodržovat pravidla pohybu v zimních horách a v lyžařských stopách a dbát o svou vlastní bezpečnost. Pro pohyb za hranicí
ČR nutný OP nebo cestovní pas a cestovní pojištění do zahraničí.
Prezentace
a zahájení

Prezentace je ráno v den startu v 7,40 hod., Kraslice – Kulturní dům v malém sále
(boční vchod)

Josef Ticha
předseda odboru

Zdar Krušným horám!

Ladislav Zoubek
vedoucí akce

