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Pamětní pochod Charkov – Sokolovo 1943
Datum akce: 2. – 3. březen 2013
Sraz účastníků: Krajské vojenské velitelství, Vrchlického 14, Jihlava (2. března 2013 do 16:00 hod.)
Cílem tohoto každoročního pochodu je připomenutí si poslední fáze pochodu při přesunu Čs. jednotky na frontu, hrdinství československých vojáků, kteří
dobrovolně odcházeli bránit ideály v té době již neexistujícího Československa.
POCHOD: Pamětní pochod se uskuteční formou závodu tříčlenných pěších družstev z řad ozbrojených složek i civilních účastníků. Družstva budou vybavena od
pořadatelů mapou s vyznačenými kontrolními body. Trasu pěšího přesunu mezi kontrolními stanovišti si stanovují družstva sama při dodržení stanovených
pravidel. Družstva zahájí přesun v pravidelných časových intervalech z místa startu (KVV Jihlava). Cílem pochodu je pěší překonání trasy do cílového místa
kompletním družstvem v co nejkratším čase a průchod všemi kontrolními stanovišti bez použití GPS přístroje. Celková vzdálenost pochodu je cca 50 km a vede
po silnicích, polních nebo lesních komunikacích.
V cílovém místě bude zajištěno občerstvení a prostor pro odpočinek.
ÚSTROJ A MATERIÁL DRUŽSTVA:






polní oděv vz. 95 – složky AČR
nesená výstroj dle uvážení (voda, strava….)
busola (přístroje GPS nejsou povoleny)
2x reflexní vesta, červené a bílé světlo
funkční mobilní telefon (číslo uvést do přihlášky)

LOGISTIKA: Organizačně tuto akci zabezpečuje Pěší rota AZ plk. Jana Kubiše spolu s KVV Jihlava. Parkování soukromých vozidel bude v průběhu celé akce
zabezpečeno v areálu KVV Jihlava kam budou účastníci pochodu v neděli dopraveni zpět autobusem.
Zdravotnická podpora je zabezpečena prostřednictvím lékařských zařízení v okolí trasy pochodu.
OCENĚNÍ: Tři nejlepší družstva budou oceněna pohárem. Kdo úspěšně dokončí celou trasu v kompletním družstvu obdrží certifikát.
PODMÍNKY ÚČASTI:
 řádně vyplněná a včas odeslaná přihláška na adresu charkov-sokolovo@seznam.cz
 úhrada startovného 50 Kč/os hotově v místě startu
 zdravotní způsobilost
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE DNE 25. ÚNORA 2013 V 18:00 HOD.

VZOR PŘIHLÁŠKY
název družstva:
útvar / jednotka:
hodnost

Příjmení

Jméno

datum narození

tel. spojení

1.
2.
3.

Informace týkající se přihlášek lze získat prostřednictvím uvedeného emailu popřípadě na tel: 731 496 808 od 16:00 hod.

