
Propozice 20. Celostátního srazu cykloturistů, 4. až 6. 6. 2021 Měřín

Základní informace:
Jubilejní 20. Celostátní sraz cykloturistů se bude konat 4. až 6. června 2021 v Měříně, při příležitosti
50. ročníku Měřínské padesátky a 50 let od založení KČT Jiskra Měřín. 
Termín k zaslání přihlášek: do 30. dubna 2021  .

Přihláška:
Nejjednodušší způsob je elektronická přihláška (e-přihláška v excelu, viz příloha).
Přihlášku je možné podat také písemnou, poslat ji poštou, nebo ji oskenovat a poslat e-mailem. 
 
     Přihláška na 20. Celostátní sraz cykloturistů v Měříně, konaný ve dnech 4. až 6. června 2021

Jméno: Příjmení: Datum narození:

Místo: Ulice a čp.: PSČ:

Číslo průkazu KČT: Telefon: E-mail:

Účastnický poplatek na celou akci:
 

členové KČT:      120 Kč                 Kč 
mládež do 18 let: 120 Kč                 Kč
ostatní:                 150 Kč                 Kč

Pro jednotlivé dny platba na místě:
od 20 do 40 Kč - podle dnů a tras,   
členové KČT mají slevu 50 %.            

Ubytování v tělocvičně ZŠ Měřín, ve 
vlastním spacáku: 50 Kč za noc

z pátku na sobotu:                            Kč ze soboty na neděli:                       Kč  

Ubytování v fotbalovém areálu 
TJ Jiskra Měřín, 
ve vlastním stanu: 20 Kč za noc a stan

z pátku na sobotu:                   Kč ze soboty na neděli:                       Kč

Stravování v restauraci U Kohouta:
snídaně 70 Kč, večeře 110 Kč

pátek - večeře                                   Kč 
sobota - snídaně                               Kč 

sobota - večeře                               Kč 
neděle - snídaně                             Kč  

Exkurze v pivovaru, 4. 6. 2021: 80 Kč Jelínkova vila,                                  Kč
hotel - pivovar, Velké Meziříčí

MadCat, Kamenické                      Kč
pivo, Kamenice u Jihlavy                    

Platba celkem                                  Kč Součet sloupce                                 Kč Součet sloupce                                Kč 

       Platba: na účet mBank 670100-2208999713/6210, jako variabilní symbol uvést datum narození 
       formou RRRRMMDD (rok, měsíc, den), nebo složenkou na níže uvedenou poštovní adresu. 
       Přihlášky zaslat do 30. dubna 2021 (přihláška je závazná až po úhradě celé platby).
       Elektronické přihlášky lze získat na webových stránkách KČT Jiskra Měřín www.merinska50.cz    
       E-mailová adresa pro zaslání elektronické přihlášky: jarsys@post.cz  .
       Poštovní adresa pro zaslání písemné přihlášky, popřípadě peněžní složenky:
       Ing. Jaroslav Sysel MT, Ve Vrbí 445, 594 42 Měřín.
       Účastnické číslo zašleme přihlášeným turistům e-mailem, nebo SMS.
       Propozice a ostatní informace budou dostupné na adrese www.merinska50.cz. 

Stornovací podmínky: Do 14 dnů před akcí CSC 2021, to je do  20. 5. 2021 musí pořadatel
uhradit  všechny objednané  služby.  Do  této  doby je  možné  účastníkům akce  vrátit,  po  odečtení
poštovného celou finanční částku. 
Účastník, který se nemůže zúčastnit srazu má možnost za sebe poslat náhradníka.

Registrace účastníků:
Registrace účastníků bude probíhat dne 4. 6. 2021 v době od 8:00 do 20:00 hodin v fotbalovém
areálu TJ Jiskra Měřín, U Hřiště 610, GPS: 49.3931269N, 15.8873739E.
Po  zaregistrování  bude  účastníkům  předán  balíček  informací,  visačka  s  účastnickým  číslem,
stravenky a další. 

http://www.merinska50.cz/
mailto:jarsys@post.cz
http://www.merinska50.cz/


Start a cíl:
Od  4. 6. do 6. 6. 2021, fotbalový areál TJ Jiskra Měřín, U Hřiště 610, 
GPS: 49.3931269N, 15.8873739E.
Start na cyklotrasy bude každý den od 8:00 do 10:00 hodin.                  

Startovné:
Účastnický poplatek:  - členové KČT a mládež do 18 let                                                   120 Kč
                                    - ostatní                                                                                            150 Kč
Na základě visačky s účastnickým číslem budou účastníkům po vyplnění startovní přihlášky vydány
tištěné mapy s popisem tras.
Za každý den účasti na akci obdrží účastníci diplom (v sobotu 5. 6. to bude diplom Měřínské 50). 
Ná závěr bude účastníkům 20. Celostátního srazu cykloturistů udělen pamětní list.
Účastníci, kteří se zúčastní srazu jenom některého ze tří dnů uhradí startovné na místě:
Pátek     4. 6.  –   po vyplnění přihlášky na cyklotrasu                                                          40 Kč
Sobota   5. 6.  –   v 8:00 hodin je oficiální zahájení 20. Celostátního srazu cykloturistů
              5. 6.  –   po vyplnění přihlášky na cyklotrasu 80 km, 100 km a MTB                     40 Kč 
              5. 6.  –   po vyplnění přihlášky na cyklotrasu 60 km                                                30 Kč
              5. 6.  –   po vyplnění přihlášky na cyklotrasu 20 km a 40 km                                  20  Kč
              5. 6.  –   po návratu z tras se bude jako pozornost odboru podávat tradiční gulášová polévka
              5. 6.  –   na závěr 50. Měřínské padesátky bude od 16.00 do 24.00 hodin hudební program
Neděle   6. 6.  –   po vyplnění přihlášky na cyklotrasu Naučné stezky městyse Měřín          20 Kč
              6. 6.  –   v  11:00 hodin  bude cyklosraz zakončen předáním pamětních listů a okružní jízdou
                            Měřínem
Členové KČT, kteří se zúčastní jenom některého ze tří dnů  20. CSC  mají  po předložení platného
dokladu (průkaz KČT)  slevu 50%.

Ubytování:
Účastníci 20. Celostátního srazu cykloturistů budou ubytováni v tělocvičně ZŠ Měřín, Náměstí 96,
594 42 Měřín, ve vlastním spacáku. 
Alternativní ubytování bude v fotbalovém areálu TJ Jiskra Měřín ve vlastním stanu (k dispozici bude
sociální zařízení). 
Další možnost individualního ubytování je v rekreačních střediscích a penzionech v okolí Měřína.
Toto ubytování si musí zájemci zajistit včas sami (viz příloha). 

Stravování:
Stravování pro účastníky 20. CSC bude zajištěno v restauraci U Kohouta, Náměstí 517, 594 42 
Měřín, které se nachází přímo u ZŠ Měřín, GPS: 49.3932000N, 15.8841467E. 
http://www.restauracemerin.cz/o-nas.html
Stravenky obdrží účastníci při registraci a bude na nich uvedeno datum, místo a doba výdeje stravy.
Občerstvení se bude podávat také ve fotbalovém areálu TJ Jiskra Měřín (nápoje, teplé uzeniny) a na
trasách v restauracích a  krčmách. 

Přílohy: (číslo 1., 2. a 3. budou k dispozici od ledna 2021, číslo 4. od března 2021)
      1.   Ubytování v rekreačních střediscích, penzionech a  hotelích v okolí Měřína

2. Elektronická přihláška
3. Orientační plánek Měřína
4. Popisy tras s mapou

PřílohyProgram:TRASY KE STAŽENÍ

http://www.restauracemerin.cz/o-nas.html

