
Liberecká krajská asociace Sport pro všechny z.s. 
 

 Krajský sraz mládeže se soutěží „Medvědí stezkou“ 
 

Tato akce probíhá za finanční podpory města Hrádku nad Nisou  
 

Kdy a kde :  24. - 26. 5. 2019 v RZ Penzion u Skály – Kytlice  www.uskaly.cz 
 

SRAZ : u vlakového nádraží v Hrádku nad Nisou v 16.10 h : nakládání baťohů        Odjezd : v 16.30h 
 
Ubytování: v chatách bez povlečení, všichni si vezmou s sebou   ! SPACÍ PYTEL ! 
 

Stravování: společné - začíná páteční večeří, končí v neděli obědem, pitný režim zajištěn 
 

Doprava: vlakem do stanice ČD Kytlice, příjezd v 18.31 h. Odtud pěšky cca 1,5 km po rovině 
                  
Celkové náklady činí  800,-Kč,  děti hradí  600,-Kč  
 

PROGRAM: 
Pátek: příjezd - ubytování mezi 17 – 18.00 hod., prezentace MS 

18. 00 – 19. 00 večeře  
19. 00 – 21. 00 táborák s možností opečení doneseného buřta 
21.00  večerní hra 
22.30  večerka 

Sobota:  7.45  budíček 
8.00  snídaně 
9.00  START MS (jednotlivé hlídky po 3-5 minutách) 
11.30 - 15.00 oběd (na několik skupin) 
16.00  pravděpodobné ukončení závodu 
15.00 - 17.00 a - Kubb,  Bollo Ball, b - vycházka nebo jiný    
program s vedoucím z TJ, c – program od vedoucích z Hrádku 
17.30 - 18.30 večeře 
20.00  noční hra 

Neděle:  7.45  budíček 
8.00  snídaně  
9.00 - 10.00 vyhlášení výsledků MS 
11.00 – 12.00 oběd 

Odjezd z Kytlic ve 13.17 h.                                                    Příjezd do Hrádku nad Nisou ve 14.28 hodin.  
(Může se stát, že v programu dojde k drobným změnám - děkuji za pochopení) 
 

Kategorie pro soutěž "Medvědí stezkou": 
 

MŽ II.  ročník nar. 2009 – 2008  SŽ IV.  ročník nar. 2005 - 2004 
SŽ III.  ročník nar. 2007 – 2006  Dorost  ročník nar. 2003 – 2001 
 

Startují zvlášť kategorie chlapecké a zvlášť dívčí, pokud budete mít dvojici koedukovanou, musí startovat v 
kategorii chlapecké, pokud bude ve dvojici jeden starší - startuje hlídka za vyšší kategorii (ostaršení 1 
mladšího člena z hlídky může být max. o jednu kategorii) 
Vybavení závodníků: alespoň 1 tužka, šátek, dlouhé nohavice u kalhot, starší boty pro závod, starší 
žactvo a dorost buzolu pro dvojici, baterku, láhev na pití, kšiltovku, průkazku zdravotní pojišťovny, sprej 
proti klíšťatům 
 
Všichni závodníci budou vědět, zda se v případě postupu mohou zúčastnit ROF v MS, které se bude konat 
ve dnech 14. - 16. 6. v RS Pařez, Zámostí – Blata 61 (Český ráj). Děti budou hradit 600,-Kč + kapesné. 
                       Ostatní výdaje přispěje město Hrádek nad Nisou        

 
 
JANA  PATOČKOVÁ :  724  022  403                                                                                                                                              LÍDA ROBOVÁ :  731  865  392  


