.2013
PŘEHLíDKA A VYSTOUPENí
DĚTí MŠ A ŽÁKů ZŠ LANŠKROUNSKA
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REGIONÁLNí KAPELY
LANŠKROUNSKÝ
SMíŠENÝ SBOR
TOMÁŠ KOČKO ORCHESTR
KURTIZÁNY Z 25. AVENUE
TATA BOJS
JIŘí SCHMITZER
BLUE EFFECT
www.lanskroun.eu
časový harmonogram bude doplněn před akcí
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

KCT
Lanškroun

pořádá

Pěší trasy:
Cyklo trasy:
ln-line brusle:
NOVINKA!:
Prezentace:

Start:

Cíl:
Startovné:
Kopa kros:

Pohádkový les:
Občerstvení:
Upomínky:
Ubytování:
Upozornění:
K zakoupení:
Korespondence:
Informace:
Internet:
On line partner:

5 km (vhodné pro vozíčkáře), 10, 15, 25, 35, 60 a 100 km
20, 30, 45, 55, 70, 110 km silnice a 60 km terén po trase kopy
a cílová jízda do Lanškrouna
15 km
Kopa kros běžecký závod na 15 km
v pátek 13. září 2013 od 14.00 do 20 hod, v sobotu 14. září od
7.00 hod do startu na radnici na nám. J. M. Marků
trasa 100 km pěší v pátek 13. září od 17.00 do 24.00 hod
v Dělnickém domě
:'í
trasa 100 km pěší v pátek 13. září od 20.00 do 24.00 hod
v Dělnickém domě
ostatní trasy slavnostn í start v sobotu 14. září v 8.30 hod
Kopa kros v 11.00 hod z náměstí J. M. Marků
pro všechny trasy do 20.00 hod na nám. J. M. Marků
v budově radnice
od 20,- Kč do 50,- Kč, Kopa kros 30 ,-Kč
Přihlášky do 9. září e-mail: kros15@email.cz
nebo 14.září do 9.30 hod na startu
Soutěží se dle atletických pravidel, vítězové obdrží věcné ceny,
ostatní závodníci účastnický list
více na www.activityla.cz a www.kctlanskroun.cz
na trasách 5, 10 a 15 km!
na kontrolách, na pěší trase 100 km na 40. km teplé jídlo
v cíli obdrží každý účastník diplom a medaili
ve vlastních spacích pytlích v tělocvičně Děl. domu za 50 Kč
vstup do areálu "Pohádkového lesa" bude umožněn i těm,
kteří se pochodu neúčastní a to za vstupné 20 Kč.
výroční turistická známka a nálepka
Ing. Jiří Krejča, B. Smetany 432, 563 01 Lanškroun, (za
známku)
.
e-mail: jkrejca@razdva.cz. tel.: 737 342 956
www.lanskrounskakopa
cz, www.kctlanskroun.cz
onemark.cz
Tato akce je finančně podporována

Pardubickým

krajem.

