
20.12.2012 - Vážení sportovní přátelé, partneři a příznivci SKI Polevsko,

s radostí vám oznamujeme, že tento týden začíná zimní sezóna na běžeckých tratích v okolí Polevska v 
Lužických horách. Na tratích leží 15-20 cm zmrzlého a prachového sněhu.

Dnes vyjeli skútry SKI Polevsko na první úpravu běžeckých okruhů v této sezóně. Byl upraven základní 
okruh lesem z Jedličné přes Kytlické pastviny (3 km) a okruh k vleku k prácheňské silnici (5 km). Na většině 
upravené trasy je vyříznutá stopa. Pouze úsek z Jedličné na kytlické pastviny, který poničilo auto, je upra-
ven pouze válcováním. Vzhledem k poměrně malé výšce sněhové je nutné dbát zvýšené opatrnosti.

Zítra bude upravena tzv. Kočárovka, nejoblíbenější polevský okruh dlouhý necelých 7 km. Skútr obce 
Okrouhlá upravil trasu z Okrouhlé k vysílači nad Práchní v minulých dnech.

Polevské tratě se nacházejí na Novoborsku v okolí obcí Polevsko, Kytlice, Svor, Prysk a Prácheň v nadmoř-
ské výšce 500 - 626 m na hranici Libereckého a Ústeckého kraje. Hlavním nástupním místem do běžeckých 
okruhů je Jedličná (Tannenberg) mezi obcemi Polevsko a Kytlice. Zde se nachází parkoviště a zázemí pro 
pořádané závody. Do stopy se běžkaři napojí také „U Kapličky“ na silnici z Polevska na Prácheň nebo přímo 
od autobusové zastávky v obci Polevsko, od které vyjíždí skútr. Dalšími místy, odkud se dostanou lyžaři 
na upravené okruhy, jsou z Okrouhlé od benzínové pumpy, z Práchně cestou k vysílači, z horní části obce 
Kytlice, ze Svoru a při dostatečné sněhové pokrývce i z Nového Boru od hájovny.

SKI Polevsko kromě úpravy tratí pořádá během zimy několik závodů.Tuto zimní sezónu jsou připraveny 
4 tradiční závody. Startuje se 31.12.2011 Silvestrovským během, 14. ledna následuje Zlatá lyže Lužických 
hor. Nejtěžším závodem je Lužická třicítka, která se uskuteční poslední sobotu v lednu 28.1. Poslední akcí 
polevských běžkařů jsou oblíbené Polevské štafety plánované na 11. února 2012.

A na závěr: POZOR SOUTĚŽ: startovné na Lužickou 30 za první letošní fotku na běžkách z Polevska. Více 
informací ve sněhovém zpravodajství.

Informace o závodech, mapu běžeckých tratí, aktuální plán údržby najdou běžkaři na webu www.skipolev-
sko.estranky.cz. Na shledanou v bílé stopě se na vás těší polevští běžkaři.
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SKI Polevsko je členem Svazu lyžařů ČR, Sportovní unie Českolipska a Českého svazu tělesné výchovy.

SKI Polevsko děkuje za podporu: Městu Nový Bor, Obci Polevsko, Obci Kytlice, obcím sdruženým ve Svaz-
ku obcí Novoborska, Libereckému kraji, nadaci Preciosa.

Dále nás podpořily fi rmy: VaV Stará Oleška, PERI Jesenice u Phy, 3 L studio Č. Lípa, Zahradnictví Doubek 
N.Bor, KUR SPORT, PRECIOSA - LUSTRY a.s., NIKE, Květiny U LENKY N. Bor, DRIS N. Bor, Aktivit 
N. Bor, Penzion Stará Mlékárna Kytlice, Sedita, Hostinec Polevsko, Ludvík Táborský N. Bor, ORION - Ne-
stlé, ATOMICS ENERGY TABS

Mediální partneři: Českolipský deník, Děčínský deník, www.i-noviny.cz, www.bikebase.cz, www.kudyznu-
dy.cz, www.horydoly.cz.


