Mistrovství Evropy atletů veteránů
v silničním běhu, chůzi a krosu
24.-26.5.2013 pořádá TJ Maratonstav Úpice ve spolupráci s městem Úpice a
obcemi Havlovice, Radvanice a Malé Svatoňovice. Toto ME se koná zde již
potřetí (předtím v letech 1993 a 2003). Na letošní závody je přihlášeno 646
závodníků z 28 zemí Evropy. Je to nejvýznamnější akce, která se v letošním roce
koná v našem regionu. V souvislosti s tím dojde k dopravním omezením, o
kterých Vás touto cestou informujeme.
V pátek 24.5.2013 v 16 hodin startuje v Úpici na náměstí závod v běhu žen (94
závodnic) na 10 km a v 18 hodin závod mužů (269) na 10 km. Poběží se po
hlavní silnici do Havlovic, u hostince Amerika se uhne na most a dále k rybníku
Jindra. Zde je obrátka a po stejné trase poběží závodníci do Úpice. V souvislosti
s tímto závodem Policie ČR uzavře hlavní silnici z Úpice do Havlovic v době od
15.30 hod do 19.30 hod. Pořadatelé dále zajistí v této době uzavření všech
bočních ulic, ze kterých by mohla auta vjet na trať a ohrozit závodníky. Bude
uzavřen výjezd od dřevěné lávky, z Kobylince, od kulturního domu, od školy na
betonový most, od Závodě, od urnového háje a z panelové cesty u Horáků.
V neděli 26.5.2013 v 9.00 hod startuje v Úpici na náměstí půlmaratón žen a
mužů (373závodníků). Poběží se po hlavní silnici do Havlovic, u hostince
Amerika se uhne na most a dále k rybníku Jindra. Zde je obrátka a po stejné
trase se poběží až po betonový most, zde se poběží rovně okolo školy, na
Malou Stranu a přes dřevěnou lávku do Úpice. V souvislosti s tímto závodem
Policie ČR uzavře hlavní silnici z Úpice do Havlovic v době od 8.30 hod do 10.00
hod. Pořadatelé dále zajistí v této době uzavření všech bočních ulic, ze kterých
by mohla auta vjet na trať a ohrozit závodníky. Bude uzavřen výjezd od dřevěné
lávky, z Kobylince, od kulturního domu, od školy na betonový most, od Závodě,
od urnového háje, z panelové cesty u Horáků a z Popluže.
V neděli 26.5.2013 budou Havlovice hostiteli závodů v chůzi mužů (95
závodníků) na 30km a žen (46) na 20 km. Start a cíl bude u školy. Trasa bude
jeden kilometr dlouhá a povede od paní Pirné na Malé Straně, kolem školy,
betonového mostu, Kňourků, kolem domů na Podháji až na křižovatku u

Horáků. Závodníci budou chodit stále dokola a na čistotu jejich stylu bude
dohlížet 6 mezinárodních rozhodčích. Start závodu mužů je v 10.00 a žen
v 10.30 hod. V souvislosti s tímto závodem bude uzavřena trasa závodu v době
od 9.00 hod do 14.00 hod. Dále pořadatelé zajistí v této době uzavření všech
bočních ulic, ze kterých by mohla auta vjet na trať a ohrozit závodníky. Bude
přehrazena cesta na Malé Straně, dále bude uzavřen vjezd na betonový most
ve vsi, bude uzavřen výjezd od Závodě, od urnového háje, z panelové cesty u
Horáků a od Mandle.
Slavnostní vyhlášení výsledků závodů bude v našem sportovním areálu od 14.30
hod.
Věříme, že uvedená dopravní omezení nezpůsobí naší obci vážnější komplikace
a že budeme pro závodníky z téměř celé Evropy dobrými hostiteli.
Zájemci, kteří by chtěli při organizaci závodů jakkoli pomoci, se mohou přihlásit
na obecním úřadě.
V Havlovicích dne 17.5.2013

Ing. Pavel Dvořáček
starosta obce

