
Beskydský „Pochod s Mixitkou“

Propozice pochodu: 
-nesoutěžní pochod pro malé i velké, tlusté i hubené, masožrouty i vegetariány, 
zkrátka všechny, co mají rádi hory a samozřejmě i tyčinku Mixitku;)
-trekové hole na nordicwalking povoleny a doporučeny
-50% příjmů ze startovného bude věnováno na charitativní pomoc postiženým dětem

Start pochodu:
-HROMADNÝ – 19.září 2020, v 10:45hod. - Frenštát pod Radhoštěm / 
Trojanovice(Amfiteátr)

Pořadatel: 
Top race agency z.s., Leštinská 978/34, Zábřeh na Moravě, 789 01, e-mail: 
info@horskavyzva.cz

Ředitel pochodu: 
Pavel Zitta
e-mail: info@horskavyzva.cz

Otevírací doba kanceláře pochodu k registraci:
Sobota 19.9 od 8:00 do 10:00hod.

Místo startu/cíle + kanceláře pochodu: 
-Frenštát pod Radhoštěm / Trojanovice(Amfiteátr) - https://mapy.cz/s/1wTYl
GPS: 49.5395044N, 18.1994225E

Parkování pochodu: 
Zdarma – Frenštát p.Radhoštěm – Parkoviště pod můstky: https://mapy.cz/s/1wTY3
GPS: 49.5393769N, 18.1950317E

WC: 

-Trojanovice(Amfiteátr) - https://mapy.cz/s/1wTYl
GPS: 49.5395044N, 18.1994225E
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mailto:pavelzitta@seznam.cz
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Sprcha: 

není zajištěna

Registrace: 
Pouze na místě – Frenštát pod Radhoštěm / Trojanovice(Amfiteátr)
Dospělí: 80Kč/os.
Děti od 7 do 15-ti let: 40Kč/os.
Děti do 7 let: Zdarma

V ceně startovného je:
-mapa pochodu vel.A4
-pamětní diplom v cíli
 

Registrace účastníků pochodu na místě: 
-v sobotu 19.9.2020(od 8:00 do 10:00hod.)

Info o pochodu: 
Délka pochodu: cca 5km

Časový limit pro dokončení pochodu: 6hod.

Značení trati pochodu: je POUZE INFORMATIVNÍ 
1)Značkovací červeno-bílou páskou na stromech, keřích apod. na křižovatkách

 
2)Na nepřehledných úsecích ZELENÝMI cedulkami s nápisem Pochod s Mixitkou



-Více o značení trasy na webu v sekci „Značení závodů“, či v odkazu: 
http://www.horskavyzva.cz/znaceni-zavodu/

POZOR:
-doporučuje se orientovat prioritně podle své, či pořadatelem přiložené mapy A4 a 
nespoléhat se bezmezně na zaznačení trasy pořadatelem, které bylo v minulosti již 
několikrát přeznačeno, či strháno neznámým záškodníkem)!

Trasa pochodu:

http://www.cykloserver.cz/f/6c56268650/   
Start: Trojanovice/Amfiteátr - Nad Horečkami - Na Žabárně - Cíl: Trojanovice/Amfiterátr

Povinná výbava: 
-nabitý mobilní telefon

Při pochodu s pejskem: 
-náhubek(pouze na start pochodu)
-vodítko, či úvazek(celou dobu pochodu)
POZOR: Připnutí pejska je nutné po celou dobu pochodu!
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