Sbor pro záchranu hradu Lanšperka a Region Orlicko-Třebovsko

Lanšperským panstvím …
10. ročník

sobota 24.června 2017 - loděnice KČT Cakle Ústí nad Orlicí

Cykloorientační soutěž
Rytířské klání
Tato obtížnější kategorie je orientačním závodem dvojic. Účastníci na startu obdrží čistou mapu a seznam
kontrol s jejich polohou, bezprostředně po startu pak dostanou i jejich bodové ohodnocení. Na základě těchto
údajů si tým určí optimální trasu tak, aby v omezeném časovém limitu (6 hodin) projel co nejvíce kontrol a
posbíral tak co nejvíce bodů. Pořadí kontrol nerozhoduje a ani nejlepší tým nejspíše nestihne projet všechny.
Dvojice se přitom během závodu nesmí rozdělit.
Pážecí hrátky
Pážecí hrátky jsou určeny pro ty, kteří si na Rytířské klání netroufají, nebo dají přednost spíše hezkému výletu
než soutěži. Zúčastnit se mohou jednotlivci i týmy (do 5 účastníků), jejichž cílem je opět navštívit co nejvíce
kontrol. V této soutěži nejsou kontroly obodovány, rozhoduje pouze jejich počet. Časový limit je nastaven
rovněž na 6 hodin.
Na soutěžní kategorie je nutné se přihlásit předem !
Prezence účastníků: od 8 hodin
Start: od 9 hodin

Další informace: www.lansperk-sbor.cz , cyklo.lansperk@seznam.cz

…cyklo & in-line královstvím
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Turistické trasy
Kavalírská cesta - cyklo
Jednotlivci (ale i týmy), kteří chtějí pouze na výlet, mohou zvolit Kavalírskou cestu, přičemž na cestu mohou
vyrazit kdykoli mezi 8-10 hodinou, není jim měřen čas ani nejsou vázáni časovým limitem. Jedná se tak o
klasický turistický cyklo-pochod, budou připraveny trasy 30, 60 a 90 km.
Pohádkový výlet
Určený pro děti s rodiči, vede okolím Cakle a má délku asi 3 km. Je vhodný i pro kočárky.
Vycházka na Lanšperk
Pro turisty jsou připraveny trasy procházející krásnou přírodou okolí Ústí nad Orlicí 12 a 20 km.

Start turistických tras: průběžný od 8 do 10 hodin

Další informace: www.lansperk-sbor.cz , cyklo.lansperk@seznam.cz

…cyklo & in-line královstvím

