Milí kamarádi, známí a sousedé, i vy hosté!
Po dlouhém zvažování všech PRO a PROTI jsme se rozhodli, že nepřerušíme již zavedenou tradici a 29. srpna 2020 od 9:00 do
17:00 hod uspořádáme 5. ročník Vámi oblíbené cyklo – turistické akce „KOLEM DOKOLA KOŠETICKA“ aneb putování za časů corony.
Plán pro tento ročník je následující…
Aktuality pro letošní ročník:


Připravíme pro Vás jako každý rok 4 vyznačené trasy s občerstvovnami.



Na první občerstvovně zaplatíte startovné 100,- Kč (od +16, děti zdarma), dostanete placku s logem akce a startovací kartu
s mapou vyznačených tras. Evidovat se nebudete. Tím se urychlí Váš start a předejdeme shromažďování více lidí na jednom místě.
Startovací karty se na občerstvovnách razítkovat nebudou. Není to třeba, protože nebude závěrečné losování cen. Dětem jí
samozřejmě rádi orazítkujeme. Startovací kartou se budete prokazovat na občerstvovnách, až půjdete pro 1 nápoj zdarma.






Závěrečné ukončení, losování cen a následující taneční zábava letos NEBUDE. To znamená, že si tak jako každý rok můžete
projít, projet, proběhnout všechny 4 vyznačené trasy, občerstvit se po cestě na občerstvovnách, ale potom akce končí a jde se
domů a budeme se všichni těšit na další ročník, který snad proběhne standardně .
Občerstvovna v Křešíně letos nebude.

Propozice akce „KOLEM DOKOLA KOŠETICKA 2020“


















Termín konání: 29. 8. 2020 od 9:00 do 17:00 hod.
Start akce: v kteroukoli hodinu od 9:00 do 16:00 hod, z kterékoli „občerstvovny“ tzn. z Chyšné, z Martinic, z Onšova, z Košetic,
z Buřenic, z Chýstovic.
Zakončení akce, závěrečné slosování o ceny, taneční zábava letos bohužel neproběhne.
Doporučená trasa A (pro malé děti, seniory, kočárky): Košetice – Onšov – Martinice u Onšova – Chyšná (6,5 km).
Doporučená trasa B (pěší): Chyšná - Martinice u Onšova – Onšov – Košetice – obora – Červův mlýn – Chýstovice – Krčmy – Chyšná
(16,6 km).
Doporučená trasa C (kola): Chyšná – Martinice u Onšova – Onšov – Košetice – Buřenice – Vyklantice – Útěchovice pod Stražištěm –
kolem Stražiště lesem – Kateřinky – Starý Smrdov – Blažnov – Křešín – Chýstovice – Krčmy – Chyšná (33 km).
Doporučená trasa D (prodloužení trasy C pro kola): v Buřenicích odbočit z trasy C – Lesná – Velká Chyška – v Útěchovicích pod
Stražištěm se napojit na trasu C (7,3 km; celkem 40,2 km).
Všechny trasy jsou značeny a jsou vedeny mimo hlavní komunikace. Proto je třeba počítat i s horším terénem (lesní, polní cesty,
lesní pěšina).
Účastníci nemusí projít/projet celou trasu. Mohou si jí zkracovat nebo prodlužovat dle vlastních sil, možností a aktuálních
povětrnostních podmínek. Jde pouze o doporučené trasy .
V Buřenicích u kulturního domu, v Košeticích na fotbalovém hřišti, v Onšově v hasičské zbrojnici, v Martinicích v hasičské zbrojnici,
v Chyšné u koupaliště, v Chýstovicích na návsi budou fungovat „občerstvovny“ s nápoji a jídlem (ovoce, sladké a slané pečivo,
bramboráky, langoše, steaky, klobásy, atd.), kde se mohou účastníci občerstvit, odpočinout si, popovídat a dostanou zde startovací
kartu nebo razítko do startovací karty.
Pokud účastník akce (dospělí a děti od 16 let) zaplatí startovné 100,- Kč, obdrží startovací kartu s mapkou vyznačených
doporučených tras a placku s logem akce. V každé „občerstvovně“ na Vámi zvolené trase dostanete na tuto kartu jeden nápoj
zdarma. Další nápoje a jídlo si platí.
Děti do 15 let neplatí startovné, dostávají svojí startovací kartu a jedno limo na každé „občerstvovně“ zdarma.
VŠICHNI ÚČASTNÍCI AKCE SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, S POŘIZOVÁNÍM FOTOGRAFIÍ A
VIDEOZÁZNAMU ZA ÚČELEM DOKUMENTACE A PROPAGACE AKCE A JEJICH ZVEŘEJNĚNÍ V MEDIÍCH A NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH MIKROREGIONU KOŠETICKO.
ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE BRALI OHLED NA ORGANIZÁTORY A OSTATNÍ ÚČASTNÍKY A DODRŽOVALI PATŘIČNÁ
HYGIENICKÁ OPATŘENÍ (DOSTATEČNÉ ODSTUPY, DESINFEKCE RUKOU).

Statistické údaje ze 4. ročníku KOLEM DOKOLA KOŠETICKA 2019:
Celkový počet účastníků: 694, věkový průměr všech účastníků: 25,7 roku.
Kategorie 0 - 15 let: 174
16 – 69 let: 509
70+:
11

Startující z Křešína: 21
z Buřenic: 57
z Košetic: 344
z Onšova: 96

Trasa 8,2 km: 139
18,5 km: 143
35,2 km: 304
48 km: 108

z Martinic: 35
z Chyšné: 32
z Chýstovic: 109
Fotografie z loňského ročníku si můžete prohlédnout na www.kosetice.cz/kolem-dokola-koseticka-2019/gs-1138/p1=2872 a video na
www.youtube.com/watch?v=Gft1GZSf5HY . Děkujeme autorům Pavlovi Matějíčkovi a Michalovi Březinovi.
Jistě chápete důvody, které nás vedou k těmto opatřením. Budeme doufat, že akce proběhne alespoň v této zkrácené verzi a po roce se
zase potkáme na trati. Vše se ale bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace. Proto sledujte facebook a webové stránky
www.kosetice.cz nebo www.mikroregionkoseticko.wbs.cz, kde Vás budeme o aktuálních změnách informovat.
V každém případě budeme rádi, když se zúčastníte a pod heslem „NEZÁVODÍME, BAVÍME SE!!!“ si užijete pěkný den se svými
blízkými.
Těšíme se na Vás 
Vaši organizátoři

