
Všem sponzorům 
děkujeme ze podporu!

Tuto akci podporuje
Pardubický kraj

a měsTo ÚsTí nad orlicí

#SKIRICKY#SKIRICKY

      SVezte Se
 lanovKou  
           i v létě:

        > Do bIKepaRKu
   > Do příRodY
              > Na túRY
       > Za poznáním
   > Za zážItKY
> Za adRenalInem
         > Za opevněním
    > Za dobRotamI ...

Praha

Brno

1 8 0  k m
1 3 5  k m

6 5  k m

Hradec
Králové

Lanová dráha je v provozu 
od 1. 7. 2022 do 25. 9. 2022
v červenci a srpnu každý den.
v září pouze o víkendech. 
Ve dnech provozu jezdíme každých 30 minut  
od 9:00 - 12:00  
a 13:00 - 17:00 hodin 

Ceny: 
Jenosměrná: 
dospělí: 150,– KČ 
děti do 150 cm: 100,– Kč směr nahoru nebo doLů

Obousměrná:  
dospělí: 200,– Kč 
děti do 150 cm: 150,– Kč

Káry a koloběžky (zapůjčení):  
100,– Kč/jízdu, horské koloběžky dle aktuálního ceníku

KOŠTA Karel

Stavitelství 
Drážka

IntereSta

ŘÍČKOVSKÝ GOLEM 37.

#SKIRICKY

16. 7. 2022
500 m 35,5 km 5,8 km



500 m

35,5 km

5,8 km

Pořadatel Ski klub Ústí nad Orlicí 
HORSKÁ SLUŽBA, Orlické hory

datum konání: 16. července 2022
kategorie: muži, ženy

I. Mládež roč. nar. do 2005 včetně

II. Hlavní kat. roč. nar. 2004 až 1982

III. Veteráni roč. nar. 1981 a starší

start: 10:00 hodin

Činovníci závodu: Ředitel závodu: Petr kÁnský

Hlavní rozhodčí: judr. karel košTa

autor tratě: ing. Pavel samek

lékař závodu: mudr. Pavel kosina

startovné: 500,– Kč pouze on-line

Prezence: dne 16. července 2021 od 8:15 - 9:30 hod.
Pastvinská přehrada - “U Kapličky”
(po směru toku levá strana)

Přihlášky: Pouze on-line na www.skiricky.cz
omezený počet závodníků na 150

bližší info: T: 465 524 669, 603 225 044
klub@skiricky.cz

horní rokytnice

České
petrovice

Klášterec
nad orlicí

Pastvinská nádrž
“U Kapličky”

SKI CenTRUM
ŘÍČKy v O.h.

Bartošovice
v o.h.

37. ročník hoRSKý tRIatlon 2022

PLAVÁNÍ
500 m
Pastvinská údolní přehra-
da v prostoru “U Kapličky”

KOLO
35,5 km
Pastviny - údolní nádrž 
(U Kapličky)
Klášterec n. Orl.
České Petrovice
Bartošovice v O. h.
Horní Rokytnice 
(Severák)
Říčky v O. h.
Ski centrum

BĚH
5,8 km
Po lesních cestách 
v okolí Ski centra.

Označení trati:
běh 
červenobílé fáborky
Kolo 
bílé šipky na vozovce

750 m n.m.

660 m n.m.

480 m n.m.
35,5 km

UByTOVánÍ: pořadatel nezajišťuje, možno individuálně 
dohodnout (T: 603 521 415)
Ceny: I. cena rám horského kola značky Fort Frames 
a další hodnotné ceny pro první tři závodníky v každé 
kategorii a dále pak ceny pro nejstaršího a nejm-
ladšího účastníka.
vyhlášení vítězů proběhne v prostoru cíle půl hodiny 
po doběhnutí posledního závodníka.
výsledky budou zveřejněny na www.skiricky.cz

POŘadaTel zaJIšťUJe: 
• doprovodná plavidla při plavání 
• sběrné vozidlo 
• odvoz věcí pro běh (1 taška) z Pastvin do Říček 
• občerstvení v cíli 
• lékařský dozor 
• čipové měření závodu
limit pro ukončení závodu: 3h 30 min.
závod se koná na veřejných komunikacích za běžného 
provozu.
všichni účastníci jsou povinni dodržovat pravidla 
silničního provozu.

Pořadatel vyžaduje 
použití cyklistické přilby

! ÚČaST V záVOdĚ na 
VlaSTnÍ neBezPeČÍ!

ŘÍČKOVSKÝ GOLEM

https://skiricky.cz/events/event/rickovsky-golem-2022On-Line pŘihLášenÍ

#SKIRICKY


