
MTB Pilsenman – TRAŤ pro kategorie - MUŽI, DVOJICE MUŽI
Louka u Sv. Jiří 0,0 km Start horského kola, přes park Potoční, stoupání po pěšině až na vrchol bez t.z.
Chlum - rozhl. 2,1 km
Plzeň – Doubravka, U trati 3,2 km mezi Doubravkou a Bílou Horou bez t.z
Plzeň - Bílá Hora, rozc. 5,3 km po žluté t.z.

Pod Vysokou 7,0 km
8,1 km krátce po silniční pasáži se trasa odděluje od žluté t.z a pokračuje se bez t.z.

Druztová 10,5 km znovu napojení na žlutou t.z. před Druztovou
Věžka 11,0 km
Dolanský mlýn 12,0 km po modré t.z. dále k Drahotínskému rybníku

Drahotínský rybník 13,5 km od Drahotínského rybníka po místním značení

Nad Drahotínským rybníkem 14,5 km pokračuje se po zelené t.z.

Silnice u Zruče 15,8 km
Žichlice 18,0 km
Žichlice – most 18,5 km ze silnice se odbočuje doprava a pokračuje se krátce po žluté t.z.

18,7 km odbočuje se doleva a dále pouze po našem značení

Dvůr Býkov 22,0 km dále po zelené t.z.

24,5 km
Třemošenský potok 27,5 km napojení na žlutou t.z.

Třemošná, Exodus 30,0 km dále pouze po našem značení

U Záluží 34,0 km z levé strany se připojuje modrá t.z.
Krkavec, rozhl. 35,5 km
Zálužská silnice, rozc. 37,5 km
Zálužská silnice  37,7 km na křižovatce rovně po cykloturistické, bez t.z.

U Orlíku 40,0 km
40,2 km dále pouze po našem značení (podél zdi)

Plzeň - Bílá Hora 44,5 km
Kostel Sv. Jiří - odbočka 46,0 km odbočuje se doprava, přejezd potoka a po louce do depa
Depo, louka u Sv. Jiří 46,5 km Cíl-horského kola, předávka MTB-kros

ZNAČENÍ: ŽLUTÉ ŠIPKY NA ASFALTU, ZALAMINOVANÉ ŠIPKY ŽLUTÝ PODKLAD, ČERVENOBÍLÉ PÁSKY

KONTAKT NA POŘADATELE: +420 724 660 078

od rozhledny po červené t.z.

Na konci sjezdu prudká odbočka doleva a dále po našem značení směrem k 
Třemošenskému potoku (zelená t.z. pokračuje rovně)

občerstvovací stanice, pokračuje se po zelené t.z., sjezd po zpevněné cestě
dále se jede rovně po žluté t.z., zelená t.z. odbočuje doprava

pokračuje se rovně (PŘEJEZD KOLEJÍ) po modré t.z., žlutá odbočuje doprava
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