ZNAČENÉ A UPRAVOVANÉ BĚŽECKÉ TRATĚ
V LYŽAŘSKÉM REGIONU ORLICKÉ HORY

Sportovní akce - pro muže i ženy, mladé i seniory, profíky i amatéry
XXIII. ročník
- ORLICKÝ MARATÓN
dálkový běh na lyžích
datum: 3. - 4. února 2007, vždy od 10,00
start: hromadný
www.ski-skuhrov.cz, tel.: 602 742 493
Deštné v Orlických horách
- za hotelem AREA (dříve Národní dům)

3. 2. - sobota - volnou technikou
pro muže na trati 20 km,
pro ženy 10 km,
4. 2. - neděle
hlavní závod - klasickou technikou
pro muže na tratích 20 nebo 40 km,
pro ženy 20 km
Tratě jsou - vyznačeny a upraveny
- v okolí Deštného směrem k Sedloňovu.
Připraveny budou občerstvovací stanice,
v neděli je pro všechny účastníky v cíli
připraven vynikající guláš.
Součástí sobotního a nedělního závodu
je i vložený závod dětí na 5 km.
ORLICKÝ MARATÓN se počtem účastníků
řadí na druhé místo v České republice.

ŠE DI VÁČ KŮV LOG
XI. ročník extrémního závodu
psích spřežení po
hřebenech Orlických hor
Šediváčkův long, etapový závod psích
spřežení s mezinárodní účastí (Slovensko,
Polsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko,
Belgie, Holandsko) je nejdelším závodem
psích spřežení v ČR a zároveň také patří k
nejtěžším. Zařazen byl do série čtyř extrémních závodů psích spřežení o titul IRON
SLED DOG MAN.
Šediváčkův log nabízí všem účastníkům,

psům, závodníkům i divákům výjimečný
zážitek. Určitě si nenechte tuto ojedinělou
akci ujít.
Termín: 23.- 27. ledna 2007
Motto závodu: „Vstříc polárním světům...“
Slavnostní zahájení: 23. 1. v 18,00 hodin
pod sjezdovkami SPORT profi s.r.o. v Deštném v Orlických horách, s loučemi od
penzionu Kristýna v Jedlové vyjde v 17,30.
Start: úterý 23.1.2007 v 19,00 hodin - první noční etapa, středa, čtvrtek, pátek od
penzionu Kristýna v Jedlové
Bivak: v katastru obce Souvlastní celková
délka etap: 222 km, 333 km
Další aktuální informace lze získat na webových stránkách www.czechlongtrail.com.

Nepřehlédněte !!!

Podařilo se nám pro vás zajistit důležité
informace, týkající se populárních zimních závodů v divácky atraktivním sportu motoskijöringu.
Jedná se o závody, kde spolu závodí jezdci táhnoucí lyžaře.
Závody se pojedou v 1 objemové třídě
125 - 500 ccm včetně čtyřtaktů do 650
ccm. Startovat v nich mohou motokrosoví jezdci - držitelé licencí mezinárodních i národních „A“ a „B“., lyžaři pak
musí mít rovněž licenci motokrosovou
nebo samostatnou licenci lyžaře motoskijöringu. Již sezóna v roce 2004 ukázala, že motoskijöring je plnohodnotnou motocyklovou disciplínou. Díky
dobrým sněhovým podmínkám i možnostem tréningů vzrostla jeho úroveň
a diváci tak mohou sledovat zajímavé
souboje na všech tratích.
Připomínáme, že první mistrovství ČR
se konalo v roce 1998.

Kalendář jednotlivých závodů:
leden - únor 2007
6. 1. Žamberk
13. 1. Olešnice
v Orlických horách
20. l. Klášterec nad Orlicí
21. 1. Letohrad
27. 1. Nová Paka
3. 2. Pěčín
4. 2. Litomyšl
10. 2. Rýmařov
11. 2. Horní Město
17. 2. Ústí nad Orlicí
24. 2. Dobřany v Orlických
horách - závodiště U Hradu
Kontakt: www.smspce.wz.cz

Kola v zimních měsících nechte doma. Sněhu bývá
dost a zákaz vjezdu pro běžkaře neplatí.

Minete-li občerstvení na hřebenech hor, snad potkáte
vychlazeného myslivce nebo jiného lesního muže.

