Cykloturistický výlet „Noční Javornice“
Termín:

pátek (noc) z 23.7.2021 – na sobotu 24.7.2021

Pořadatel:

Město Rakovník a Horolezecký klub Rakovník z.s.

Popis akce: Jedná se o cykloturistickou akci vhodnou pro zdatnější cyklisty. Trasa výletu
vede po cyklostezce, silnicích lesních a polních cestách včetně několika (30.-ti)
brodů v krásném prostředí údolím Krakovského potoka a Javornice v CHKO
Křivoklát v okrese Rakovník. Každý účastník, který vyjížďku úspěšně absolvuje,
obdrží v cíli od pořadatelů upomínkový předmět na tuto vyjížďku.
Trasa:

Z Rakovníka po silnici do obce Lubná, Senec, Hvozd a Malinová. Odtud již po
polní cestě kolem rybníku Polský do Zhoře a Krakovce. Zde pod hradem již
začíná jízda údolím a brody Krakovského potoka a od Machova mlýna údolím
Javornice až k soutoku s Berounkou.
!!! V místech kde trasa vede po sinici (z Rakovníka do Malinové), není
omezení silničního provozu !!!

Start:

21,00 hodin – z Tyršova koupaliště
24,00 hod. - odjezd autobusem ze Zvíkovce od restaurace u Varských

Cíl:

Parkoviště u Tyršova koupaliště v 0,30 hodin 26.7.2020

Přihlášky:

v místě startu, od 19,00 hod. nejpozději však do 20,45 hod.

Startovné:

200,- Kč
Startovné zahrnuje upomínkový předmět, občerstvení (guláš a nápoj) v restauraci
na U Varských na Zvíkovci u Berounky, dále odvoz od řeky zpět do Rakovníka
autobusem (cyklisté), dodávkou ( kola) a zdravotní zabezpečení.

Informace:

Miroslav Houba
GSM: 777 - 848 004
E-mail: HoubaMiroslav@seznam.cz

Podmínky:

Cyklovyjížďka se jede za plného silničního provozu na vlastní nebezpečí.
Každý účastník musí mít funkční osvětlení, s výdrží baterií alespoň 4 hod.!!!
Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem
odpovědného zástupce.
Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny policie a
pořadatelů.
Účastníci musí mít po celou dobu cyklovyjížďky nasazenu ochrannou přilbu.
Každý účastník může použít k vyjížďce horské nebo trekinkové kolo v dobrém
technickém stavu.
Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.
Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku,
která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po vyjížďce.
Pořadatelé neodpovídají za škody vzniklé v souvislosti s parkováním (poškození
věcí, ztráta věcí apod.).
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě velmi nepříznivého počasí na změnu
trasy cyklovyjížďky.
Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné závodníkům dle vlastního
uvážení. Časový limit cyklovyjížďky není stanoven.
Cyklovyjížďka se koná v CHKO Křivoklát, a proto Vás žádáme o maximální
ohleduplnost k přírodě a nezahazování žádných odpadků, v cíli bude vyhrazeno
místo na odpadky.

