
Vážení sportovní přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na jarní a prázdninové sportovní akce do Lužických hor, kterými jsou 
X Duatlon Kytlice, Noční výstup na Klíč a Kytlický minitriatlon. Tou nejbližší  je partnerský závod 
SILVINI X DUALTON KYTLICE, který pořádá Outdoor Sports Okrouhlá v sobotu 25.5.2013. 
Součástí cross duatlonu je sportovní dopoledne pro děti plné zábavy a her. Hlavní závod  má délku 
5 km běh, 19 km MTB a 3 km běh, open závod 3 km běh, 9 km MTB a 0,5 km běh. Závodí 
jednotlivci i štafety. Více najdete na www.xdk.cz. 

V sobotu 20. července se s námi vydejte z Nového Boru za svitu měsíce a čelovek na 759 metrů 
vysokou dominantu Lužických hor a nechte se okouzlit tajemnou atmosférou a výhledem na 
rozsvícená města i noční krajinu. Během sportovně – kulturně – společenské akce s názvem 
NOČNÍ VÝSTUP NA KLÍČ čeká účastníky pestrý program a řada překvapení.

Srpen je u polevských běžkařů ve znamení KYTLICKÉHO MINITRIATLONU, jehož 27. ročník
se koná 10. srpna ve spolupráci s TJ Kytlice. Pro závodníky chystáme několik pozitivních změn. 
Tou hlavní je změna trasy cyklistické části, která se přesune ze silnice do lehkého terénu. Krásné 
okolí přímo vybízí k vyjetí do rozmanité volné krajiny. Menších změn se dočká i nejhezčí partie 
závodu - běžecká část, která bude mít pouze jeden okruh stejný pro všechny kategorie vlnící se lesy 
a pastvinami v okolí Kytlice. Těšit se můžete i na další příjemné novinky, které zkvalitní a 
zatraktivní závod pro závodníky i diváky. Na triatlon se přihlašujte od června za zvýhodněné 
startovné. Závod je určen pro jednotlivce i družstva. Více informací o pořádaných akcích najdete na
www.skipolevsko.cz. 

Těšíme se na vás v Lužických horách.

Honza Šmíd

SKI POLEVSKO, oddíl běhu na lyžích
Polevsko 152, 471 16 POLEVSKO
email: ski.polevsko@email.cz, web: www.skipolevsko.cz,  
Tel.: 604 375 303, 604 676 359, 487 725 744
IČ: 62237292
Č.účtu:43-1708990227/0100

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 Svazku obcí Novoborska, Libereckému kraji, nadaci Preciosa.

Dále nás podpořily firmy: PERI Jesenice u Prahy, 3 L studio Č. Lípa, Zahradnictví Doubek N.Bor, 
KUR SPORT, PRECIOSA - LUSTRY a.s., NIKE, Květiny U LENKY N. Bor, DRIS N. Bor, 
Hanibal, Aktivit N. Bor, Sedita, Hostinec Polevsko, Ludvík Táborský N. Bor, Astera Design, 
ORION - Nestlé, Eleven sportswear, Hervis sport, KM Prona. 

Mediální partneři: Českolipský deník, Děčínský deník, www.i-noviny.cz, www.bikebase.cz, 
www.kudyznudy.cz, www.horydoly.cz, Rádio Contact Liberec
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