EXPEDICE KARAKORAM
6. 10. 2018
Nový Severácký rok sice teprve začíná, ale první závod Zelené ligy
už je na dohled! Tentokrát bude naším úkolem zvládnout výstup
na jednu z nejvyšších hor světa – Karakoram. Hodnotit se bude
nejen zvládnutí vysoké nadmořské výšky, ale také týmová
spolupráce. A o tobě tušíme, že takové schopnosti, jako správný
Severák, v sobě ukrýváš!
Celá soutěž proběhne na Lesné v lanovém centru Proud a jeho
blízkém okolí. Ti, kteří výšky nemusí a nechtějí se lezení účastnit,
nemusí zůstat doma, naopak vyrazit s námi fandit kamarádům. Navštívíme také okolní discgolf nebo minigolf.
Sraz: 6. 10. v 9:20 u klubovny
Návrat: 6. 10. v 18:30 tamtéž
Cena: 100 Kč – startovné, občerstvení, ceny, program
Na sebe: kroj! pohodlné oblečení a obuv
S sebou: sportovní oblečení a obuv (nejlépe sportovní tenisky), oddílové tričko, pláštěnka, svačina a pití, hrníček,
deník a tužku, 2 hodinové jízdenky nebo šalinkartu, ideální jsou také např. cyklistické rukavice – chrání proti odření
rukou od lan
Kontakt: Elis 737 421 758
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