
Mnoho hezkých zážitků vám přejí pořadatelé

Pořádá město a Autoveloklub
VELKÁ BYSTŘICE

ve spolupráci s
Újezdním úřadem vojenského újezdu Libavá

Střediskem obsluhy výcvikového zařízení Libavá AČR
Vojenskými lesy a statky ČR s.p. divize Lipník n. B.

Vojenskou policií a Policií ČR
Obecními úřady Mrsklesy a Hlubočky

Propozice a organizační pokyny turistické a cyklistické akce

BÍLÝ KÁMEN

1. 5. 2009
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Zájemci se zúčastňují akce na vlastní nebezpečí a náklady
od 7:00 do 12:00 hod.

nejpozději do 16.00 hod

po povolených komunikacích
průkaz totožnosti

autokary pořadatele

Vstupy do vojenského újezdu jsou povoleny: 1. 2. 3.
4.

5. 6. 7. 8. 9.

horská a treková kola ochrannou
přilbu

608 883 302, 973 423 155 973 403 158
155. Stanoviště lékařské služby je ve Městě Libavá v objektu posádkové ošetřovny,

stanice první pomoci je na pozorovatelně Velká Střelná

po předložení průkazu totožnosti a zakoupení vstupenky

Z povolených tras nevybočujte
pokutou do 5.000 Kč

zákaz rozdělávání ohně, táboření
Občerstvovací stanice

nezanechávejte na trasách žádné odpadky (trasy akce musíme předat
čisté!) Cyklisté nejezděte vedle sebe,
umožněte průjezd vozidlům, pozor na chodce!

pamatujte na to!

. Vstup do vojenského prostoru je povolen pouze s platnou
vstupenkou, s občanským průkazem či pasem, a to 1. května 2009 v době v níže uvedených místech
vstupu. Účastníci jsou povinni vojenský prostor opustit a zavazují se dodržovat všechna
ustanovení těchto propozic, pravidla silničního provozu, pokyny pořadatelů i kontrolních orgánů.

Po vojenském újezdu se účastníci pohybují výhradně označených červenou čarou v mapě
akce . Každý účastník starší 15-ti let musí mít u sebe , děti do 15-ti let se mohou
po vojenském prostoru pohybovat pouze v doprovodu osoby s průkazem totožnosti. V rámci akce je zakázáno používat
jakákoliv motorová vozidla, s výjimkou označených vozidel pořadatelů. Pro důchodce a rodiny s dětmi je předem organizován
přesun podle samostatného časového harmonogramu a pokynů.

od obce Mrsklesy (prezentace v KD), od Velkého Újezdu, 200m
severně od Kozlova u lesa na turistické cestě k prameni Odry, od železniční zastávky Smilov ve směru na Velkou Střelnou,

v Městě Libavá od Domašova, ve Staré Vodě, v Nových Oldřůvkách nad Budišovem, v Kovářově od Potštátu, ze
Zeleného kříže nad Kozlovem. Účastníci jsou povinni na celém území vojenského újezdu prokázat svou totožnost vojenským
orgánům, orgánům Vojenské policie, PolicieČR i lesní stráže Vojenských lesů.

Pořadatelé doporučují používat v dobrém technickém stavu, k zvýšení bezpečnosti pak
. Vzhledem k rozsáhlosti vojenského újezdu se doporučuje mít drobné náhradní díly, prostředky první pomoci a mobilní

telefon.

Spojení s hlavním pořadatelem: telefon v případě úrazu volat nebo ve vážných
případech záchrannou službu

. Zranění si po ošetření jsou povinni zajistit odvoz z území
vojenského újezdu vlastní dopravou.
Pořadatelé jsou označeni jmenovkami „Bílý kámen“, jejich stanoviště bílými panely s nápisem „Bílý kámen“. Na výše
vypsaných vstupních stanovištích obdrží účastníci, ,
dokumentaci potřebnou k absolvování akce. Děti do 10 let mají vstup zdarma.

ani nakrátko k nejrůznějším objektům či zbořeniskům, kde může dojít ke kontaktu s
nevybuchlou municí či úrazům. Opuštění povolených tras je trestáno . Nepovolené komunikace jsou
pod kontrolou AČR, policie a Lesní správy.

V celém vojenském újezdu je vydán a v lese i zákaz kouření.

jsou na parkovišti pod Strážnou na odbočce k Bílému kameni, u zámečku Bores, na pozorovatelně
Velká Střelná, na řadě míst ve Městě Libavá, u kostela ve Staré Vodě, možnost občerstvení je i na Zeleném kříži, u vstupního
stanoviště k prameni Odry, v restauraci „U pramene Odry“ v Kozlově i na návsi v Mrsklesích před kulturním domem.

Během pohybu po území vojenského újezdu
, k přírodě se chovejte ohleduplně - upozorněte na tento příkaz další účastníky akce.

Ve vojenském prostoru jsme jen jedenkrát v roce jako hosté a pravidelné
opakování této akce je podmíněno dodržováním všech výše uvedených zásad
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a v terénu bílými fáborky


