
Lovečkovický kros 2017 – propozice 

 

Termín: sobota 28.10.2017, 14:00 

Start a cíl: fotbalové hřiště Lovečkovice 

Registrace: v den startu od 12:30 do 13:30, KD Lovečkovice, vedle hospody Na Křižovatce (zde je 
možnost se převléknout a uschovat věci, budova bude po registraci uzavřena) 

Přihlášky: na webu http://kralstredohori.cz/loveckovicekros (sekce registrace) nebo v den 
startu od 12:30 do 13:30 

Startovné: 100 Kč pro přihlášené přes web, 150 Kč pro přihlášené v den startu (ročník 1999 a ml. 
zdarma) 

Parkování: u hospody Na Křižovatce, u mateřské školy (cca 100 m od hospody směr Verneřice) 

Značení trati: pásky na stromech, na zemi oranžové reflexní šipky, doplněné symbolem S (Sedlo). 

Občerstvení:  v ceně startovného guláš + pivo nebo nealko. Při registraci obdrží závodník lístek na 
občerstvení. 

Vyhlášení:  cca v 15:30, kulturní dům Lovečkovice 

Afterparty:  po závodě je možnost posezení v hospodě, kytara, zpěv, pivo, jídlo. Budeme rádi, 
když po závodě setrváte a všichni se pobavíme. 

Trasa:  zde k náhledu 

Start je v Lovečkovicích u fotbalového hřiště, u bytovek. Běží se cestou, která je 
značená jako jezdecká (koňská). Po mírném seběhu se na křižovatce lesních cest běží 
rovně, po cca 300 m se odbočí vpravo, lehce se stoupá ke Třem pánům. Zde po žluté 
vlevo po asfaltce. Stále rovně, proběhne se kolem rozcestí Pod malým Sedlem, zde 
opět rovně. Přiběhne se k rozcestí Sedlo - východní rozcestí. Vlevo je vodojem. Zde po 
červené po cca 200 m je odbočka vpravo na lesní cestu. Po této cestě budete stoupat 
stále rovně. Po cca 1,5 km se dostanete nad rozcestí Sedlo - pod vrcholem, napojíš se 
na zelenou. Po ní až na vrchol Sedla. Následuje cca 1,5 km seběh po zelené až na 
asfaltku. Zde se dáte vpravo. Po cca 50 m mírně vlevo. Odtud už se běží stejně až do 
cíle.  

Kontakt: Tomáš Lisec, tel.: 601 373 059, mail: lisec.tomas@seznam.cz 

 

Závod je zařazen do seriálu KRÁL STŘEDOHOŘÍ. 
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