Občanský spolek „Zubčice se baví“ zve příznivce bicyklu na

cyklistický závod „Zubčické kolečko“
Závod se uskuteční

25. září 2021 v Zubčicích

Pro závod je doporučeno horské (případně trekkingové) kolo
Jedná se o závod s hromadnými starty
Do závodu se lze přihlásit v těchto kategoriích:
Děti (dívky a chlapci do 5 let, 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 (blíže k Č.
Krumlovu)
Vzdálenost:
Děti do 5 let – do 0,5km, 5 – 7- let - do 1,5km, 8 – 10 let do 3km,
junioři 11 – 13 let do 5km, 14 – 16 let – do 7km

Trasa závodu dospělých – KRATŠÍ - vede ze Zubčic od hostince Zubčická Lavina. Po cca 100m
odbočit vpravo a po cca 150m odbočit rovněž doprava a jet přes osadu Včelíny nad obec Věžovatá Pláně.
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 (stále cyklostezka č. 1200).
Po cca 1km (u myslivecké chaty) odbočit vpravo a jet cca 2km směr Zahrádka u Rožmitálu na Šumavě. Na
křižovatce tvaru „T“ odbočit vpravo a jet dolů cca 2km (nikam neodbočovat) a následně stoupat cca 1km
až ke křižovatce s cyklostezkou č. 1200 nad Věžovatou Plání. Zde odbočit vlevo a jet protisměrně k místu
startu. Cca 100m 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 cca 2 km odbočit vpravo do kopce na louku a po ní jet do Zubčic, kde je na kraji vsi (na louce)
cíl.
Délka trasy: Záleží, kolik máte natrénováno. Pro někoho krátký, pro někoho dlouhý (-:

Trasa závodu dospělých – DELŠÍ

vede ze Zubčic od hostince Zubčická Lavina. Po cca 100m
odbočit vpravo a po cca 150m odbočit opět doprava a jet přes osadu Včelíny nad obec Věžovatá Pláně.
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 (stále cyklostezka č. 1200).
Přejet „sedlo“ Polušky a pokračovat až k osadě Zahrádka u Rožmitálu na Šumavě. Zde přejet silnici
Přídolí-Omlenička a pokračovat po nezpevněné cestě podél domů v osadě Zahrádka u Rožmitálu na
Šumavě, dále cca 150m mezi pastvinami až k rozcestí (nachází se zde rovněž označení bodu záchrany CK
001). Odtud pokračovat po lesní cestě Lověšická dlouhým sjezdem až k osadě Čeřín a dále dolů
k vodáckému kempu Branná. Na rozcestí u kempu Branná odbočit doprava a vystoupat po panelové
cestě do osady Jistebník. Osadou Jistebník jet vzhůru a po cca 100m nad kapličkou u posledního stavení
v osadě odbočit z asfaltové cesty doprava a vystoupat nezpevněnou cestou na louku. Dále stoupat
vyjetou nezpevněnou cestou po okraji louky (po levé straně úvoz). Vyjetá nezpevněná cesta v louce se na
konci úvozu stáčí doleva. Po této nezpevněné vyjeté cestě v louce stoupat cca 2km (krátký průjezd lesním
úsekem, následně cesta vede po louce podél lesa, který je po levé ruce) až k rozcestí na kraji lesa.
Z tohoto rozcestí vystoupat druhou cestou doprava přes bývalé Lověšické Rovné až do osady Silniční
Domky. Zde přejet mírně doleva (pozor!!! špatný výhled) silnici Přídolí – Zahrádka u Rožmitálu na Šumavě
a pokračovat sjezdem po nezpevněné cestě, která se následně stáčí doleva směrem na osadu Osek. Do
Oseka sjezd po louce. Projet osadou Osek směrem na Věžovatou Pláň. Na rozcestí pod asfaltovou cestou
s prudkým klesáním a s kanálky pro odvod vody (u Hamru) odbočit doleva a pokračovat k obci Sedlice.
Pod Sedlicí odbočit doprava na nezpevněnou cestu značenou zelenou turistickou značkou a po ní
vystoupat na rozcestí nad Věžovatou Plání. Zde odbočit vlevo a jet protisměrně k místu startu. Cca 100m
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 cca 2 km odbočit
vpravo na louku a po ní do Zubčic, kde je na kraji vsi (na louce) cíl.
Délka trasy: Opět záleží, kolik máte natrénováno. Pro někoho dlouhý, pro někoho hodně dlouhý (-:

Start závodu první dětské kategorie je v 10:00. Po dojetí budou následovat starty
dalších dětských a juniorských kategorií.
Start závodu dospělých je v 11:00 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 9:00.

Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. Trať není uzavřena pro
silniční provoz. Nutno dodržovat pravidla silničního provozu.
Každý závodník musí mít po celou dobu závodu na hlavě upevněnou
přilbu.

Přihlášky předem a dotazy k závodu na tel.: 725030517

