2022 - 45. ročník

Gymnaziální padesátka

Trasa 27 km

Číslo:

Od školy jdou všechny trasy společně Žižkovou ulicí dolů ke kruhovému
objezdu a dále Havlíčkovou ulicí k mostu přes Drnový potok/0,5/, kde se
napojíme na červenou značku. Dále VP po CYKLOTRASE č. 38 podle Drnového
potoka až k parkovišti u pošty, kde červená značka končí. Dále při
potoce k parkovišti u žel. mostu, kde se opět napojíme na červenou
značku /2,7/, Po ní až k čističce /3,9/. Tam v zatáčce odbočíte VP
stále po červené značce po kraji lesa stoupáte vzhůru, pod lesem /4,3/
jdete stále po červené VL do lesa. Lesem dojdete na louku /5,5/. Od ní
VP nahoru 100m stoupáním na kraj lesa a před polem VL po hřebeni
k informační tabuli nad Štěpánovicemi /6/.
Zde se odděluje trasa 17
km, vy po červené mírně VL po okraji lesa, přes vyhlídky až na
zpevněnou cestu /6,8/. Zde VL až na rozcestí /7,4/, kde pokračujeme
stále po červené značce. Za chatkou na polní křižovatce pod el. vedením
mírně VL až k odbočce na Komošín /8,5/. Pokračujeme po červené nejprve
lesní a poté polní cestou dolů do Výrova /10,7/ kde je u kapličky
kontrola č. 1 od 9:00 do 12:00. Za obcí jdete po asfaltce VP a
z ní u křížku na polní cestu VL a po 50 m za křovím hned VP na kraj
lesa a tam VP prudce nahoru na vrstevnicovou cestu /11,2/. Po ní jdete
stále po červené lesem ke zřícenině hradu Kokšín (doporučujeme
prohlídku)/13,2/ a pak polní cestou k žel. mostu. Hned za ním po
vlastním značení VP do Kokšína /14,7/. Opatrně !! přejdete hlavní
silnici a po vedlejší asfaltce jdete vzhůru směrem na Vosí. Před obcí
se napojíte spolu s trasou 35 km na modrou značku a sejdete do Vosí
/16,7/, kde je před obcí vlevo v boudě samoobslužná kontrola č. 2.
Za obcí jdete polní cestou obloukem k lesu, za k lesu, pak lesem dolů k
rybníku /19,7/ a na asfaltku v Točníku. Po asfaltce VP do obce, kde je
u hospody /20,3/ kontrola č. 3 od 9:30 do 17:30. Od ní již
společně s ostatními trasami jdete VP dál po
asfaltce po vlastním
značení dál
po hlavní a z ní VL na úzkou asfaltku. Na křižovatce
u
Chaloupek VP /22,3/ kolem letiště na hlavní silnici a po ní VP. Dále
odbočíte z hlavní VL kolem zatopeného lomu (z cesty není vidět), za
ním na křižovatce VL až na silnici /25,3/. Po ní jdete VP zahrádkářskou
kolonií až k odbočce VL na panelku. Po ní vzhůru a dále po cyklostezce
až ke kruhovému objezdu. Stále po VZ po cyklostezce až k ZŠ Masarykova
a ke Gymnáziu /27/, kde je cílová kontrola od 11:00 do 18:00.
O předčasném ukončení pochodu prosím informujte kontrolu nebo pořadatele. (728 110 091)

Zdrávi došli !!
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