Cykloturistický výlet „Noční výlet na Louštín“
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 částečně 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 cyklostezce k Tyršovu koupališti, závodu Šamotka, kolem
Bartoňského rybníka následně k Hájovně Belšanka a odtud k hájovně Krásná
dolina. Zde trasa pokračuje směrem na Tři stoly, ale na hřebeni kopce odbočí
vlevo a po přejetí silnice z Rakovníka na Rudu pokračuje dále k rozcestí Kluk.
Zde vede trasa doprava po asfaltce až k rozcestí Pod Malým Louštínem. Zde se
jede vlevo a přes Malý Louštín na Louštín, kde bude přestávka. Z Louštína vede
trasa lesní cestou (sjezd) k hájovně Sládkův kříž, a dále kolem Čistého rybníka
do Lužné. Odtud opět po cyklostezce zpět do Rakovníka. Celá trasa měří cca 35
km.
!!! V místech kde trasa vede po sinici (okolí obce Lužná), není omezení
silničního provozu !!!

Start:

21,00 hodin – z Husova náměstí

Cíl:

cca 24,00 hod. Husovo náměstí

Přihlášky:

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

Startovné:

200,- Kč
Startovné zahrnuje upomínkový předmět, občerstvení a nápoj v prostoru startu a
cíle a také 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.

Cykloturistický výlet „Noční výlet na Louštín“
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.

