
PROGRAM 
Změna programu vyhrazena, podle aktuálního stavu pandemie koronaviru   

Základní informace:
Jubilejní 20. Celostátní sraz cykloturistů se bude konat 3. až 5. června 2022 v Měříně. 
20. jubilejní Celostátní sraz cykloturistů pořádá KČT Měřín při příležitosti 50. výročí založení 
organizované turistiky v Měříně.
       
           Termín konání:    3. až 5. června 2022
           Místo konání:      Městys Měřín, fotbalový areál, U Hřiště 610, 
                                       GPS N 49°23.64495', E 15°53.29568'
           Ubytování:          RS Meziříčko, GPS N 49°23.83598', E 15°49.79770' a  penziony v okolí 
                                       ZŠ Měřín, Náměstí 96, GPS N 49°23.64120', E 15°53.04473'   
           Informace:          Ing. Jaroslav Sysel MT, tel.:605 863 241, e-mail: jarsys@post.cz, 
                                      Mgr. Iveta Hlávková, tel.: 730 104 183, e-mail: Iveta.hlavkova@centrum.cz  
           Webové stránky KČT Měřín: www.merinska50.cz
       
          Program 20. Celostátního srazu cykloturistů:
        3. 6. - Cyklotrasy a individuální výlety: Velké Meziříčí po cyklostezkách Balinským údolím, 
                  do Kamenice u Jihlavy přes Otínskou pahorkatinu, přejezd Arnoleckých hor na Havlinu
                  a k pramenu řeky Balinky. Podle zájmu návštěva památek UNESCO (Třebíč a Žďár nad
                  Sázavou).       
       4. 6. - V 8:00 hodin je zahájení 20. Celostátního srazu cykloturistů. Cyklotrasy budou společné
                  s Měřínskou padesátkou. Večer bude vyhrazen kulturnímu programu.
       5. 6. - Absolvování Naučné stezky Městyse Měřín. V 11:00 hodin je předání pamětních listů
                 a 20. Celostátní sraz cykloturistů bude ukončen.
       Na Webových stránkách KČT Měřín budou včas oznámeny aktuální  proticovidová opatření.  
       Účastníci srazu cykloturistů mají možnost absolvovat OTO Velkomeziříčsko a TTO Měřínsko.
       Doporučujeme cykloturistickou mapu edice KČT č. 21 Jihlavsko a Třebíčsko.
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Přihláška:
      Přihláška na 20. Celostátní sraz cykloturistů v     Měříně, který se bude konat ve dnech 3. až 5. června 2022  

Jméno: Příjmení: Datum narození:

Místo: Ulice a čp.: PSČ:

Číslo průkazu KČT: Telefon: E-mail:

Účastnický poplatek na celou 
akci:
 

členové KČT: 80 Kč            Kč
nečlenové:    100 Kč            Kč
mládež do 18 let                  Kč 
                        80 Kč                

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

Ubytování v RS Meziříčko 
v chatkách,
cena za osobu a noc 200 Kč 

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

Ubytování v tělocvičně ZŠ 
Měřín
Cena za osobu a noc 50 Kč

z pátku na sobotu                 Kč ze soboty na neděli             Kč

Ubytování v f. areálu TJ Jiskra 
Měřín, vlastní stan: 20 Kč      
za noc a stan

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

Stravování v RS Meziříčko:
cena snídaně 80 Kč, večeře 
120 Kč 

pátek - večeře                       Kč
sobota - snídaně                   Kč

sobota - večeře                    Kč
neděle - snídaně                  Kč

Platba celkem                      Kč Součet sloupce                     Kč Součet sloupce                    Kč

       Platba: na účet 000000-1623596319/0800,  jako variabilní symbol uvést datum narození 
       formou RRRRMMDD (rok, měsíc, den), nebo složenkou na níže uvedenou poštovní adresu. 
       Přihlášky zaslat do 30. dubna 2022 (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 bude po zaplacení zasláno e-mailem (popřípadě při registraci), propozice a
       další informace budou dostupné na webových stránkách KČT Měřín www.merinska50.cz. 

Registrace účastníků:
Registrace účastníku bude probíhat dne 3. 6. 2022 v době od 8:00 do 20:00 hodin na fotbalovém 
areálu TJ Jiskra Měřín, U Hřiště 610, GPS: 49.3931269N, 15.8873739E.
Po zaregistrování bude účastníkům předán balíček informací, visačka se startovacím číslem, 
očíslovaná samolepka na kolo (pro zamezení krádeže kol) a další. 
Při jednodenní návštěvě 20. CSC 2022 bude registrace provedena v uvedenou dobu na startu. 

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 vždy:  od  8:00 do 10:00 hodin.
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Startovné:
Účastnický poplatek:  - členové KČT a mládež do 18 let                                                  -   80 Kč
                                    - nečlenové                                                                                      - 100 Kč
Účastnický poplatek platí po celou dobu konání srazu a na základě visačky se startovním číslem
budou účastníkům po vyplnění startovní přihlášky vydány tištěné mapy s popisem tras.
Za pátek 3.  6.  obdrží  účastníci  malý diplom (pro výkonnostní  turistiku si  účastníci  musí  nechat
potvrdit  mapu  s popisem tras, nebo diplom), v sobotu  4. 6. obdrží diplom Měřínské padesátky a v
neděli  dostanou  potvrzený  malý  diplom.  Na  závěr  bude  účastníkům  20.  Celostátního  srazu
cykloturistů udělen pamětní list.
Účastníci, kteří se zúčastní srazu jenom některý ze tří dnů uhradí startovné na místě:
Pátek     3. 6.  –   po vyplnění přihlášky a mapy s popisem tras                                          - 40 Kč
Sobota   4. 6.  –   v 8:00 hodin je oficiální zahájení 20. Celostátního srazu cykloturistů.
              4. 6.  –   po vyplnění přihlášky na cyklotrasy 80 km, 100 km a MTB 65              - 40 Kč 
              4. 6.  –   po vyplnění přihlášky na cyklotrasy 60 km                                              - 30 Kč
              4. 6.  –   po vyplnění přihlášky na cyklotrasy 20 km a 40 km                                - 20  Kč
              4. 6.  –   po návratu z tras se bude jako pozornost odboru podávat tradiční gulášová polévka.
              4. 6.  –   na závěr 51. Měřínské padesátky, bude od 16.00 do 24.00 hodin hudební program.
Neděle   5. 6.  –   po vyplnění přihlášky na cyklotrasu naučné stezky                                  - 20 Kč
              5. 6.  –   v  11:00 hodin  bude cyklosraz zakončen předáním pamětních listů.
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 ubytování v RS Meziříčko ve čtyř a 
pětilůžkových chatkách. RS Meziříčko je vzdálené 5 km od Měřína západním směrem na Jihlavu 
(odbočení je označeno na hlavní silnici číslo 602). Dále v tělocvičně ZŠ Měřín, Náměstí 96, 594 42 
ve vlastním spacáku a karimatce. 
Alternativní ubytování bude na fotbalovém areálu TJ Jiskra Měřín ve vlastním stanu. 
Další možnost individuálního ubytování je v Rekreačních střediscích a penzionech v okolí Měřína. 
Toto ubytování si musí zajistit zájemci sami a včas.
V příloze jsou vypsány adresy ubytovacích zařízení v okolí Měřína. 

Stravování:
Stravování pro účastníky 20. CSC bude zajištěno v RS Meziříčko. 
Občerstvení se bude podávat také na fotbalovém areálu TJ Jiskra Měřín (nápoje, teplé uzeniny),
v pátek také v restauraci U Kohouta a na trasách v restauracích a  krčmách. 

Stornovací podmínky: Do 14 dnů před akcí 20. CSC 2022, to je do 19. 5. 2021 musí pořadatel
uhradit  zálohy na objednané služby. Do této doby je možné účastníkům akce vrátit,  po odečtení
poštovného celou finanční částku. Po této době bude při vráceni peněz odečteno penále 20 %. 
Účastník, který se nemůže zúčastnit srazu má možnost za sebe poslat náhradníka.

Přílohy: 
      1.   Ubytování v rekreačních střediscích, penzionech a  hotelích v okolí Měřína.

2. Orientační plánek Měřína.
3. Samostatně je uvedena elektronická přihláška.



Ubytování v rekreačních střediscích, penzionech a  hotelích v okolí Měřína.

Penzion  U Kohouta, Náměstí  517, 594 42  Měřín
VE-mail:info@restauracemerin.cz
Telefon:+420 566 544 161
Web:www.restauracemerin.cz

Penzion Spohner, Jihlavská 176, 594 42  Měřín
E-mail:ikonkam@seznam.cz
Telefon:+420 608 890 233

Penzion  Buk,  Náměstí 176, 594 42  Měřín
              info@ubytovanibuk.cz, +420 720 387 710

Penzion Silvie, Stránecká  Zhoř  28
      +420 776 632 287
      prokopovasilvie@seznam.cz

              www.penzionsilvie.cz

Školící a ubytovací centrum  ERUDITO,
 Luka nad Jihlavou, Nová 19

             jindriskakratochvilova@seznam.cz, +420 605 212 822

Penzion Panský Dvůr, Pohořilky 1
penzionpanskydvur.estranky.cz

               panskydvur@quick.cz
777 044 532

Penzion U Krále, Zadní Zhořec 15
            penzionukrale@zdarsko.cz, 608 739 198

Penzion  Jámy,  Jámy  157, 592 32 
penzionjamy@seznam.c  z  , 608 860 155

Penzion  Roháč, Pavlov 92, 592 32 
            penzionjamy@seznam.cz, 608 860 155

https://www.ubytovani-zdar-nad-sazavou.cz/ubytovani/velke-mezirici/

Ubytování v penzionech nezajišťujeme.
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Orientační plánek Měřína.

   

   


