
INFORMACE
Časový rozpis programu:

Pátek 11.9.2015
17.00 - 21.30 hodin Prezentace (tel.: 605 100 682)
17.30 - 21.30 hodin Otevírací doba bufetu
21.40 hodin Organizační porada vedoucích
22.00 hodin Večerka – noční klid (pozdější příchod si řeší vedoucí oddílů)

Sobota 16.6.2012
7.00 - 8.30 hodin Snídaně (školní jídelna, za horní školou)
8.30 - 16.30 hodin Otevírací doba bufetu
9.00 hodin Nástup závodníků, poučení - dotazy (pouze organizační) na hřišti
9.30 hodin Start prvního závodníka (dvojstarty dle startovní listiny)
13.00 hodin Cíl posledního závodníka
11.30 - 14.00 hodin Oběd a výdej balíčků na cestu
14.30 hodin Slavnostní vyhlášení MMTZ (náměstí – parkoviště)
16.00 hodin Odjezd účastníků - všichni jste zváni k setrvání až do neděle, 
                                                   můžete využít další připravený program v našem městě či okolí

Doprovodný program:

Sobota 11.9.2015
10.00 - 14.30 hodin Podzimní SNAGový turnaj v golfu (viz plakátek)
10.00 - 17.30 hodin Kostel sv. Mikuláše - možnost prohlídky
21.00 hodin Hasičská fontána 
                                                   (unikátní vystoupení desítek hasičských sborů regionu)
21.30 hodin Ohňostroj 
21.40 hodin Taneční zábava - vystoupení skupiny NOVÁ ŠKOLA
Dále v blízkém okolí: 
Den rozhledny Weifberg (sousední obec Hinterhermsdorf – Německo, cca 3 km)
Pivní slavnosti Dolní Poustevna (sousední město, cca 6 km)
Možnost návštěvy nejsevernější rozhledny Tanečnice (cca 4 km nad naším městem)

Další informace:
- parkování je možné přímo u tělocvičny, za horní školou, vedle městského úřadu nebo před  
    železářstvím vedle zdravotního střediska
- na závodiště ke hřišti se dá dojet autem a zaparkovat před koupalištěm nebo u hřiště, z náměstí 
....směrem ke kostelu první odbočka vlevo, pěšky z náměstí po zelené a žluté turistické značce 
- startovní čísla a průkazy budou k vyzvednutí večer při prezentaci v tělocvičně 
....a ráno na závodišti u stánku se sportovní výživou
- po kontrole prezentovaných závodníků čísla nestartujících vraťte zpět
- výsledky budou vyvěšeny na hřišti se zpožděním také v tělocvičně
- vyhlášení výsledků proběhne ve 14.30 hodin na náměstí (významní hosté, státní hymny, média, ...)


