„TOULKY POVODÍM SVATAVY 2019“
Domovský spolek Zwota pořádá společně s Klingenthalským turistickým spolkem
a s Klubem českých turistů (odbor Krušné hory Sokolov)

v sobotu 12. 10. 2019 rodinné pěší putování dlouhé 8 km,
které se koná společně s 8. závodem koňských spřežení ve Zwotě (Sasko)
09.45 hod.

10.15 hod.

Start prvního koňského spřežení z parkurového závodiště v Erlbachské ulici (Erlbacher Straße)
ve Zwotě (Zwota).
Další spřežení budou startovat v pětiminutových intervalech.
Start pěšího putování na parkurovém závodišti v Erlbachské ulici (Erlbacher Straße)

Trasa vede ulicí Döhlerwaldstraße, přes Hammerplatz, údolím Glasbachtal, kolem Herrenberg, k ulici
Schwarzbergstraße, dále údolím Klausenbachtal a přes Herrenberg k odpočívadlu nedaleko přírodní scény
Waldbühne. Zpět po cestě kolem Max-Schmerler-Bank a ulicí Max- Schmerler-Weg do cíle na parkurovém
závodišti.
Účastníci pěšího putování potkají několikrát na trase soutěžící v koňských spřeženích. Pro spřežení budou
po trase postaveny překážkové dráhy, jejichž zdolávání budou moci turisté sledovat. V poledne budou mít
všichni zúčastnění společnou přestávku na svačinu (občerstvení za dostupné ceny zajištěno).
Ve 14.00 hodin proběhne parkurový závod na parkurovém závodišti v ulici Erlbacher Straße. Slavnostní
zahájení provede Thomas Hennig, starosta města Klingenthal, který převzal nad závodem záštitu.
Poznámky:
 Putování je vedeno průvodcem. Je možné jít i samostatně podle popisu.
 POZOR! Místy jsou prudká stoupání - nevhodné pro kočárky.
 Občerstvení na trase z vlastních zásob. V polovině trasy bude stánek s občerstvením.
 Startovné je 2 €, děti do 12 let zdarma. Majitelé odznaku „Toulky povodím Svatavy 2019“ neplatí startovné.
 Odměnou budou hezké zážitky z putování podzimní přírodou a poznávání nových přátel.
 Omezené parkování nedaleko parkurového závodiště. K parkurovému závodišti se odbočuje u nákupního
střediska KIK/NKD.
 Pro příjezd do Zwoty doporučujeme využít vlaky společnosti Vogtlandbahn/GW Train Regio (zastávka Zwota
nebo Klingenthal). Jízdné v CZK platí pouze do zastávky Klingenthal.
 Nezapomeňte na osobní doklady a cestovní připojištění.
Smluvní zájezdový autobus fy. Herolds Reisen ze Sokolova na start akce:
8:20 - Sokolov od sportovní haly (bývalé AN)
8:40 - Oloví nádraží,
9:00 - Kraslice nádraží,
Příjezd do Zwoty (Hammerplatz) v 9:20 Uhr, jízdné je zdarma, přihláška u Josefa Tichy NUTNÁ!
Informace v češtině: Josef Ticha, tel: +420 777 830 672, mail: pepa.ticha@centrum.cz
Informace v němčině:
Turisitika: Peter Meisel, tel: +49 171 5756551, mail: p.meisel@klingenthalerwandersportverein.de
Závody koňských spřežení: Gert Werner, tel: 0172 7046299, mail: werner-klingenthal@t-online.de

