KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Jablonec nad Nisou
pořádá v Jizerských horách
LYŽAŘSKÉ SPORTOVNÍ AKCE 2016

Adresa: http://kctjablonec.webzdarma.cz

ODBORY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
OKRESU JABLONEC NAD NISOU
pořádají

46. ročník

Přejezdů Jizerských hor
I.běh
II.běh
III.běh
IV.běh
V.běh

21. ledna - 26. ledna 2016
26. ledna - 31. ledna 2016
3. února - 7. února 2016
7. února - 13. února 2016
13. února - 17. února 2016

Organizační zajištění
KČT Tatran Jablonec nad Nisou, Jungmannova 14, PSČ 46601
e-mail:Penicka.Libor@uhul.cz, mobil 606 342 755
I.běh KČT Tatran JBC,Ing.Libor Pěnička, mobil 606 342 755
II.běh KČT TJ Sokol Alšovice, Jiří Rönisch, tel. mobil 602 404 497
III.běh KČT Tatran JBC,Ing.Lubomír Koňák, mobil 604 994 421
IV.běh KČT Tanvald, Josef Šourek, mobil 722 214 199
V.běh KČT Tatran JBC, Jiří Daníček, tel. 483 319 745
Sraz účastníků
I.běh dne 21.01.
II.běh dne 26.01.
III.běh dne 3.02.
IV.běh dne 7.02.
V.běh dne 13.02.

16 - 20 hod.
16 - 20 hod.
16 - 20 hod.
16 - 20 hod.
16 - 20 hod.

tur.ubytovna Stará pila, Jizerka
tur.ubytovna Stará pila, Jizerka
tur.ubytovna Stará pila, Jizerka
tur.ubytovna Stará pila, Jizerka
tur.ubytovna Stará pila, Jizerka

Příjezd na Jizerku po 20. hodině vyznačte v přihlášce, jinak budete bez večeře!!
Program
• Orle - Přední Kopa - Vysoká Kopa - Jizerský Stog - Smrk - Předěl - Jizerka
• Zámky - Souš - Protržená přehrada - Knajpa - Jizera - Jizerka
• Jelení stráň - Předěl - Smrk - Paličník - Smědava - Jizerka
• Tesařov - Hvězda - Vysoké nad Jizerou - Paseky nad Jizerou - Planýrka - Jizerka
• Harrachov - Dvoračky - Kotel - Sněžné Jámy - Vosecká b. - Mýtiny - Jizerka
• Promenádní - Kasárenská - Sněžné věžičky - Holubník - Ptačí kupy - Nová Louka Kristiánov - Jizerka
Večery s kytarou, besedy, přednášky, výměny zkušeností. Pátý běh karneval (masky s sebou)
Přejezdy jsou přihlášeny do akce: Výstup na svůj vrchol
Doprava na místo srazu – Jizerku
• Autem se dostanete až na Jizerku, parkování na Mořině - veřejné parkoviště. Ke Staré pile se protahuje
nepravidelně a parkovaní u Staré Pily nutno domluvit se správcem!!
• Autobusem z Jablonce n.N. nebo Tanvaldu do zastávky Horní Polubný - kostel, dále pěšky po silnici na
Jizerku (6 km).

•
•

Autobusem Praha - Harrachov do zastávky Příchovice - motorest a pěšky po silnici na Horní Polubný
(2km), dále po silnici na Jizerku (6 km).
Vlakem do Kořenova a po žluté tur. značce na Horní Polubný, dále po silnici na Jizerku. Na lyžích po
žluté tur.zn. k Jizeře, podél řeky po červené tur.zn. pod Bukovec a na Starou pilu.

Ubytování a stravování
Veškeré ubytování je na Staré pile v pěti a více lůžkových pokojích, odkud jsou podnikány jednotlivé
vyjížďky. Na Staré pile je k dispozici umývárna (množství teplé vody je limitováno počtem účastníků),
sauna. Snídaně a večeře jsou v ceně pobytu. Obědy z vlastních zásob, nebo případně v restauraci cestou.
Používání elektrických spotřebičů (fény, el. konvice, ponorné vařiče) není na Staré pile povoleno.
Obaly od vlastních nápojů si odvezte zpět domů, likvidace odpadu na Jizerce je v zimních měsících velmi
obtížná.
Vklad
Pro zaplacení využívejte bankovní převod č.účtu: 000000-960640339/0800, název a sídlo banky: ČS a.s.
Jablonec nad Nisou, variabilní symbol: 1005. Dále lze využít složenku nebo vklad na účet s připsáním
jména účastníka. Jedním příkazem lze zaplatit za více osob dle přihlášky. Doklad o zaplacení přiložte
k přihlášce.
Výše vkladu: I.běh
2800,-Kč
Při přihlášení do 25.12.2015: 2670,-Kč
II.běh
2800,-Kč
2670,-Kč
III.běh
2300,-Kč
2160,-Kč
IV.běh
3300,-Kč
3180,-Kč
V.běh
2300,-Kč
2160,-Kč
Členové KČT, kteří v přihlášce vyplní číslo průkazu KČT a prokáží se při prezentaci průkazem s kartou
EUROBEDS na rok 2016 dostanou zpět 20 Kč/noc.
V případě odhlášení do 15 dnů před začátkem běhu vrátíme částku za nocležné a stravné. Je možné za sebe
poslat náhradníka. Pokud nedostanete vyrozumění do 14 dní před začátkem jste přijati. V případě nepřijetí
Vám bude vrácen celý vklad.
Přihlášky
Vyplněnou přihlášku s dokladem o zaplacení zašlete nejpozději do 25.prosince 2015 na adresu:
I.běh
II.běh
III.běh
IV.běh
V.běh

Libor Pěnička, Rýnovická 21, 466 01 Jablonec n.N., e-mail: Penicka.Libor@uhul.cz
Jiří Rönisch, Školní 32, 468 01 Jablonec, Kokonín, e-mail: jiri.ronisch@centrum.cz
Lubomír Koňák, Radčice 49, 468 22 Železný Brod, e-mail: konakova@volny.cz
Josef Šourek, Na Balkáně 273, 468 41 Tanvald, e-mail: jo.sourek@seznam.cz
Jiří Daníček, Jarní 4, 46601 Jablonec n. N., e-mail: danickova.jana@email.cz

Při přihlášení po 25. prosinci není zaručena rezervace ubytování - nutno domluvit s vedoucím konkrétního
běhu. Krácení běhu ve výjimečných případech je nutné předem domluvit s vedoucím běhu. Neváhejte,
počet míst je omezen, některé běhy budou brzy naplněny.
Vybavení
Turistické běžky, sadu vosků (v posledních letech využijeme v průběhu běhu celou škálu, někdy též
pohorky), rezervní oblečení, přezůvky, osobní lékárničku, baterku, mapu Jizerských hor, Krkonoš, dobrou
náladu a hudební nástroje. Pro V. běh - nezapomeňte karnevalové masky. Pro výlet do Polska příslušné
doklady.
Informace
• Na závěr každý obdrží účastnický list a odznak akce. Trasy vedou chráněnými oblastmi a proto je nutno
dbát pokynů cvičitelů, neničit přírodu.
• V případě nouze: Horská služba Jizerka - 00420 602 441 616, Horská služba Jizerské hory - 00420
483 380 073, nebo Horská služba Gory Izerskie (Polsko) - 0048 757 524734

PŘIHLÁŠKA
na 46. ročník Přejezdů Jizerských hor
I.běh
II.běh
III.běh
IV.běh
V.běh

21. ledna - 26. ledna 2016
26. ledna - 31. ledna 2016
3. února - 7. února 2016
7. února - 13. února 2016
13. února - 17. února 2016

Příjmení a jméno: ………………………………………………………………………………………...
Adresa: …………………………………………………………………………

PSČ: ……………...

Rodné číslo: ………………………………….. Číslo průk. KČT: ……………………………………
(rodné číslo bude použito pouze pro ubytování)
Tel. spojení: ………………………………………

E-mail:………………………………………….

Příjezd po 20.hod v: ……………..hod
Příjmení a jméno: ………………………………………………………………………………………...
Adresa: …………………………………………………………………………

PSČ: ……………...

Rodné číslo: ………………………………….. Číslo průk. KČT: ……………………………………
(rodné číslo bude použito pouze pro ubytování)
Tel. spojení: ………………………………………

E-mail: ………….………………………………

Příjezd po 20.hod v: ……………..hod
Příjmení a jméno: ………………………………………………………………………………………...
Adresa: …………………………………………………………………………

PSČ: ……………...

Rodné číslo: ………………………………….. Číslo průk. KČT: ……………………………………
(rodné číslo bude použito pouze pro ubytování)
Tel. spojení: ………………………………………

E-mail: ………….……………………………...

Příjezd po 20.hod v: ……………..hod
Příjmení a jméno: ………………………………………………………………………………………...
Adresa: …………………………………………………………………………

PSČ: ……………...

Rodné číslo: ………………………………….. Číslo průk. KČT: ……………………………………
(rodné číslo bude použito pouze pro ubytování)
Tel. spojení: ……………………………………… E-mail: ………….………………………………...
Příjezd po 20.hod v: ……………..hod

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
MNÍŠEK U LIBERCE
pořádá 40. ročník

Přejezdů Jizerských hor
Termín konání přejezdu : 22.1. - 24.1. 2016
Rudolf Hyneček, Neumannova 24, Stráž nad Nisou, 463 03 Stráž nad Nisou
telefon : 736 540 644

e-mail: rudy.hynecek @ centrum.cz

Sraz účastníků
V pátek po 16,00 hodině na horské chatě HUBERTKA u Bílého Potoka.

Doprava
Vlakem nebo autobusem do Bílého Potoka. Od vlakového nádraží pěšky po žluté k Bártlově
boudě a dále doleva po zelené ( 2 km )
Nebo : Autobusem do Lázní Libverda ,, obratiště , odtud po červené ( 3 km ) .

Program účastníků
Sobota : Trasa : Hubertka - Smrk - Stog Izerski - Polana Izerska - chata Gorzystow - Jizerka - Jelení stráň Pytlácké kameny - Předěl - Huberetka.

40 km

Večer bude posezení i taneček, hrát bude country kapela Kmeti a také bude karneval v maskách
Neděle : Trasa : Hubertka - Předěl - Smědava - Hřebínek - Gregorův kříž - Černá Nisa - Bedřichov .

35 km

Při nedostatku sněhu se jde pěšky .

Stravování
Pátek : z vlastních zásob nebo je možnost zakoupení jídla a pití na chatě .
Sobota : možnost zakoupení snídaně , po trase z vlastních zásob nebo v restauracích po cestě
Neděle : možnost zakoupení snídaně , po trase z vlastních zásob nebo v restauracích po cestě
Vklad: Platbu proveďte : (složenkou do 25 .12. 2015 na výše uvedenou adresu ) .
( nebo na č. účtu 162126386 / 0300 , variabilní symbol 2016 Přejezd Jiz.Hor. KČT Mníšek u Lib. s připsáním jména
účastníka. Zaplatit do 25.12. 2015 . Doklad o zaplacení přiložte k přihlášce ).
Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata . Cena pobytu pátek – neděle 400 Kč.

V případě odhlášení do 15 dnů před začátkem akce, vrátíme částku za nocležné. Je možné za sebe
poslat náhradníka.
Přihlášky: Vyplněnou přihlášku s dokladem o zaplacení zašlete v obálce, nebo E-mail, na výše uvedenou
adresu nejpozději do 25.12.2015 (při pozdějším přihlášení není zaručena rezervace ubytování nutno domluvit s
vedoucím přejezdu).
Přejezd je omezen na počet 35 účastníků. Nepřijatým účastníkům vrátíme peníze .

Vybavení
Běžecké lyže, přezůvky, baterku, mapu, dobrou náladu, hudební nástroje a masky na karneval .
_____________________________________________________________________________________________

Jméno a příjmení : ............................................................................................................................
Adesa : ................................................................................................. PSČ: ..................................
Rodné číslo : …................................................ číslo O.P.: …..........................................................
Tel.číslo :

............................................. E-mail: .............................................................................

