
60/38/22km JESTŘEBÍ HORY 21. 5. 2016 
 

ÚPICE  - KVÍČALA – SEDMIDOMÍ – STARÝ 
SEDLOŇOV/MARKOUŠOVICE – SLAVĚTÍN – RADVANICE  

ODOLOV – CHLÍVCE – RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ – HAVLOVICE   

upozornění pro obyvatele 
 
Vážení spoluobčané, 

v sobotu 21. května pořádá cyklistický oddíl SK BP LUMEN ÚPICE třináctý ročník 
cyklistického závodu Jestřebí hory. Na startu se sejde přibližně 600 – 900 cyklistů.  
Startuje se v 11,30 h na náměstí v Úpici (60 km), ve 12,30 h na náměstí v Úpici (38 km),   
a v 13,00 (22 km fitness jízda) v Havlovicích, a trasa závodu s předpokládanými průjezdy 
závodníků vede:  
 
ÚPICE      11:30 – 11:35 (60 km)/ 12:30 – 12:35 (38 km) 
KVÍČALA    11:35 – 11:50 (60 km)/ 12:35 – 12:50 (38 km) 
SEDMIDOMÍ    11:50 – 12:20 (60 km)/ 12:50 – 13:20 (38 km) 
STARÝ SEDLOŇOV/MARKOUŠOVICE 12:15 – 13:00 (60 km)/ 13:15 – 14:00 (38 km) 
SLAVĚTÍN    12:25 – 13:30 (60 km)     
RADVANICE    12:30 – 13:45 (60 km)     
ODOLOV     12:45 – 14:15 (60 km)/ 13:20 – 14:25 (38 km)  
CHLÍVCE    12:55 – 14:25 (60 km) 
RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ – KAMPELIČKA 13:05 – 14:45 (60 km)/ 13:40 – 14:55 (38 km)       
RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ – BENZÍNKA 13:10 – 14:55 (60 km)/ 13:45 – 15:05 (38 km) 
KONČINY     13:15 – 15:05 (60 km)/ 13:50 – 15:15 (38 km) 
HAVLOVICE    13:00 – 16:30 (22 km, 60 km, 38 km) 

 
Rádi bychom Vás upozornili, že trasa závodu povede poblíž Vašeho domu, chalupy či 
zahrady a proto bychom Vás chtěli poprosit o malou spolupráci. Trasa závodu bude 
označena od čtvrtka do neděle. Neničte prosím tyto značky. Vzhledem k velkému množství 
závodníků je nutné, aby cesty, kudy vede trasa, zůstaly volné a nebyl zužován jejich profil. 
Stejně tak Vás žádáme o udržení Vašich domácích zvířat na Vašich zahradách (především 
psy a slepice). Před závodníky pojede označený doprovodný motocykl. 
Věříme, že Vaší nezištnou pomocí přispějete ke zdárnému průběhu závodu a budete 
případně fandit všem jeho účastníkům.  
Veškeré informace o celém závodě najdete na www.kolopro.cz  
 

Předem děkujeme za Vaši vstřícnost a ochotu. 
 
S přátelským pozdravem 
 
SK BP Lumen  
Puškinova 546, 542 32 Úpice 
Tel: 499 881 327 
 


