
Karlovská 50: Přijeďte na ,,Valašskou Marcialongu“ 

 

Máte už plány na víkend? Vydejte se do největší obce v České republice, Velkých Karlovic. V sobotu 

21. února se zde koná Karlovská 50, jeden z nejkrásnějších závodů 8. ročníku seriálu SkiTour. 

Sněhová pokrývka, čtyřicet kilometrů upravených tras a výhled počasí už předem slibuje nádherný 

závod. 

Nejdůležitější informace: 

 Chcete se přihlásit? Můžete zde. 

 Máme pro vás 5* servis! Více zde. 

 Chcete znát mapu a profil? Vše najdete zde. 

Zdejší podmínky jsou ideální jak pro zkušené sportovce vyhledávající větší vzdálenosti a převýšení, tak 

i začátečníky či méně zdatné běžkaře spoléhající na nenáročný terén. Díky průjezdu malebnými 

pláněmi se sady ovocných stromů si Karlovská 50 vysloužila přezdívku „Valašská Marcialonga“ podle 

slavného italského závodu. Na programu je 50 km a 25 km klasicky.  

Běžkaře zde čekají parádní sněhové podmínky, velké množství upravených tras a také kvalitní zázemí. 

Závodníci začnou závod nedaleko dostihového závodiště, dostanou se podél sjezdovky  u Bambuchů 

na nový úsek trati. Po klesání do údolí Miloňovky a Léskové najedou na lesní cestu směrem k hotelu 

Babská. Místní scenérie si pro závodníky nachystala malebné lesní cesty, mýtinky i dlouhé pláně, 

takže si běžkaři přijdou opravdu na své. Na 50 km je připraveno celkem pět občerstvovacích stanic  

a po celé trati jsou připraveny pro běžkaře náhradní hole  EXEL.  
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V budově základní školy je kromě výdeje startovních čísel po závodě připraveno pro účastníky 

občerstvení. Těšit se můžete na jelení guláš, pravou valašskou slivovici, dětskou cimbálovku a spoustu 

zábavy v rámci doprovodného programu. Na vítěze závodů navíc čekají bohaté ceny a 50 000 Kč 

v obálkách. 

Na místě bude k dispozici sauna na koupališti a teplé sprchy, takzvaná Volkswagen Crafter šatna, kde 

se můžete v suchu a v teple převléknout a uschovat si zde věci po dobu konání závodu. S lyžemi si 

hlavu také nelamte a nechte si je zdarma namazat v mazacím centru REX, kde se o ně postarají 

profesionálové. Už v pátek 20. 2. se mohou zapojit do závodu i děti v rámci Mini Karlovské, která 

startuje v 10:00. 

Když si k současné sněhové pokrývce přidáme ještě vůni dřeva, pravé valašské slivovice a 

pohostinnost zdejších lidí, je o atmosféru závodu postaráno! Žádné vyprávění a články ale nenahradí 

vlastní zkušenost, a proto vás srdečně zveme. Přijeďte se k nám 21. února 2015 na vlastní kůži 

přesvědčit o kráse zdejšího kraje, úžasné atmosféře a pohostinnosti místních lidí. 

Těšíme se na vás. 


