Klub českých turistů, odbor Nový Bor ve spolupráci s TJ Jiskra Nový Bor, TIC Nový Bor
Tělovýchovná jednota
Jiskra Nový Bor, z.s.

pořádá:

5. ročník Novoborských Pochodů
V sobotu 25.května 2019
Prezentace : Místo startu a cíle od 7.00 – 11.00 hodin, cíl do 18.00 hodin
ve Sportovní hale F. Arnošta, U Hřiště 1391 v Novém Boru, vedle koupaliště.
Každý účastník na startu obdrží popis zvolené trasy, v cíli pak diplom o absolvovaní
dané trasy a drobný suvenýr.
Startovné : 20,- Kč. Bude vybíráno při prezentaci. Děti a mládež do 18-ti let zdarma.
Ubytování : Pro zájemce o ubytování v hale (na podlaze i na lůžku) z 24.5.2019 na
25.5.2019 (po dohodě i další noc) je možno se přihlásit v týdenním předstihu na č.
telefonu 725952144 paní Bittnerová Zdena nebo 737988358 pan Zelenka Ivan.
Trasy:
1. Do Sloupu k hradu, Sloup, cyklostezka, do cíle (10km, převýšení 136m)
2. Do Sloupu, Radvanec, Havraní skály, do cíle (15km, převýšení 249m)
3. Pod Zaječím vrchem, pod Klíč (možnost výstupu na Klíč), do cíle (12+2km,
převýšení 283m + 160m na Klíč)
4. Pod Klíč (možnost výstupu), Svor, Rousínov, Cvikov, Údolí samoty, Havraní skály a
do cíle (24+2km, převýšení 612m +160m na Klíč )
5. Pod Klíč (možnost výstupu), Svor, Rousínov, Milštejn, Hamr, Naděje, Cvikov, Údolí
samoty, Havraní skály, do cíle (33 + 2km, převýšení 936m +160m na Klíč)
6. Pod Klíč (možnost výstupu), Svor, Rousínov, Milštejn, Hamr, Naděje, Horní Světlá ,
(možnost výstupu na Luž), Krompach, Cvikov, Údolí samoty, Havraní skály, do cíle
(44 + 4km vrcholy, převýšení 1252m + 270m na vrcholy,)

Pro rodiče s dětmi: Kočárková trasa po dětských hřištích (4-6km)
Novoborské pochody jsou letos podruhé zařazeny do pochodů Mezinárodní
organizace IVV. Na startu bude možné zakoupit záznamníky IVV, a absolventi
pochodu obdrží razítko IVV do záznamníku
Bližší informace: tel.: 606 401 670, e-mail: josef.karafiat@post.cz
Každý účastník jde podle svých zdravotních a fyzických možností na vlastní nebezpečí .
Děti pouze v doprovodu rodičů. Při průchodu přírodními rezervacemi nutno
dodržovat všeobecné turistické zásady.
Zveme Vás na výlet do přírody do krásného okolí Nového Boru.

Klub českých turistů, odbor Nový Bor ve spolupráci s TJ Jiskra Nový Bor,
TIC Nový Bor a spolkem Mezinárodní chodec Nový Bor
Tělovýchovná jednota
Jiskra Nový Bor, z.s.

Zve všechny rodiče, prarodiče, sourozence (starší 15-ti let) s
dětmi do 6-ti let na

Kočárkový pochod
konaný v rámci 4.ročníku Novoborských pochodů
dne 25. května 2019
Místo startu pochodu: Koupaliště Nový Bor, případně Sportovní hala u koupaliště
Čas startu: 8.00hod – 11hod
Cíl: do 17hod
Délka trasy: 4,5 km
Trasa pochodu:
Dle mapky pochodu, kterou obdrží doprovázející na startu, se zastávkou na
dětském hřišti v Arnultovicích v Žižkově ulici (nad MŠ), a na jiných místech, kde
budou pro děti připraveny pohybové radovánky s patřičnými odměnami.
Cíl v místě startu, kde děti a doprovod dostanou diplom a drobný suvenýr.
Bližší informace: tel.: 606 401 670, e-mail: josef.karafiat@post.cz

