Občanské sdružení „Zubčice se baví“ zve příznivce bicyklu na
cyklistický závod „Zubčické kolečko“
Závod se uskuteční 7. září 2019 v Zubčicích
Závod je možné absolvovat na horském nebo trekkingovém kole
Jedná se o závod s hromadnými starty
Do závodu se lze přihlásit v těchto kategoriích:
Děti (dívky a chlapci 5 – 7 let, 8 - 10 let)
Junioři (dívky a chlapci 11 – 13 let, 14 - 16 let)
Dospělí (ženy a muži 17 let a starší)
Je možno se, na vlastní žádost, přihlásit do vyšší věkové kategorie.
Trasa závodu dětí a juniorů je vedena po louce na okraji Zubčic (ve směru od Č. Krumlova)
Vzdálenost:
Děti 5 – 7- let - do 1,5km, 8 – 10 let do 3 km,
junioři 11 – 13 let do 5 km, 14 – 16 let – do 7 km
Trasa závodu dospělých - KRATŠÍ - vede ze Zubčic od hostince Zubčická Lavina. Po asi 100m odbočit
vpravo a po asi 170m odbočit rovněž doprava a jet přes osadu Včelíny k Věžovaté Pláni. Zde se napojit na
cyklostezku č. 1200 a po ní jet až ke křižovatce se silnicí od Dolní Pláně k vrcholu Polušky. Na této
křižovatce odbočit vpravo a jet nahoru směr vrchol Polušky. Po asi 1km (u myslivecké chaty) odbočit
vpravo a jet asi 2km směr Zahrádka u Rožmitálu na Šumavě. Na křižovatce tvaru „T“ odbočit vpravo a jet
dolů asi 2km (nikam neodbočovat) a následně stoupat asi 1km až ke křižovatce s cyklostezkou č. 1200
nad Věžovatou Plání. Zde odbočit vlevo a jet protisměrně k místu startu. Asi 200m za osadou Včelíny
odbočit vlevo na louku, po které sjet na cyklostezku č. 1199 (svážnice). Na cyklostezce č. 1199 (svážnici)
odbočit vpravo a jet směrem k hlavní silnici Č. Krumlov – Kaplice. Po asi 2 km odbočit vpravo na louku a
po ní do Zubčic, kde je na kraji vsi (na louce) cíl.
Celková vzdálenost trasy do 15km
Trasa závodu dospělých – DELŠÍ vede ze Zubčic od hostince Zubčická Lavina. Po asi 100m odbočit
vpravo a po asi 170m odbočit rovněž doprava a jet přes osadu Včelíny k Věžovaté Pláni. Zde se napojit na
cyklostezku č. 1200 a po ní jet až ke křižovatce se silnicí od Dolní Pláně k vrcholu Polušky. Na této
křižovatce odbočit vlevo a jet dolů směr Dolní Pláně. Po asi 1,2km odbočit vpravo a jet přes Zubčický
potok směr obec Střítež. Projet obcí Střítež do obce Rejty. V obci Rejty odbočit vpravo a jet směrem
k osadě Lannovy Domky. Po asi 0,5km odbočit vpravo a vystoupat až do bývalé osady Rojov. Zde odbočit
vlevo a jet (kolem velkého kříže pod lípou) až ke křižovatce s cyklostezkou č. 1200. Zde odbočit vlevo a
jet asi 1,5km po asfaltové cestě k osadě Zahrádka u Rožmitálu na Šumavě. Přejet silnici Přídolí-Omlenička
a pokračovat po cyklostezce č. 1200 směr Rožmitál na Šumavě. Po asi 1,7km odbočit vpravo na lesní
cestu „Lověšická“. Po této cestě stoupat asi 3,5km zpět do osady Zahrádka u Rožmitálu na Šumavě.
Projet osadou a na silnici Přídolí-Omlenička odbočit vlevo (směr Přídolí). Po asi 100m odbočit vpravo na
cestu směřující nad Brusnické chalupy. Po této cestě jet asi 1km a na křižovatce tvaru “T“ odbočit vlevo a
jet dolů asi 2km (nikam neodbočovat) a následně stoupat asi 1km až ke křižovatce s cyklostezkou č. 1200
nad Věžovatou Plání. Zde odbočit vlevo a jet protisměrně k místu startu. Asi 200m za osadou Včelíny
odbočit vlevo na louku, po které sjet na cyklostezku č. 1199 (svážnice). Na cyklostezce č. 1199 (svážnici)
odbočit vpravo a jet směrem k hlavní silnici Č. Krumlov – Kaplice. Po asi 2 km odbočit vpravo na louku a
po ní do Zubčic, kde je na kraji vsi (na louce) cíl. Celková vzdálenost trasy do 40km.

Start závodu dětí kategorie 5 – 7 let je v 9:30.
Start závodu dětí kategorie 8 – 10 let a kategorie juniorů je v 9:45.
Start závodu dospělých je v 10:15 od místního hostince Zubčická lavina.
Do závodu je možno se přihlásit předem nebo na místě v den závodu. Místo prezentace se nachází u
místního hostince Zubčická lavina. Začátek prezentace je od 8:30.
Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí.
Každý závodník musí mít po celou dobu závodu na hlavě upevněnou přilbu.
Přihlášky předem a dotazy k závodu na tel.: 725030517

