KONICKÝ YETI – 19 km (350 m převýšení)
nejvyšší bod 595 m.n.m, nejnižší bod 419 m.n.m

Z depa povedete kolo až na hlavní komunikaci. Rozjezd je doprava (bohužel) do kopce. Za
mostem odbočíte na místní asfaltovou komunikaci a budete více méně mezi domky mírně
stoupat k jesenskému zámku a kousek za ním nepojedete do prudkého kopce, ale budete mírně
klesat nad novostavbami až na hlavní silnici. Po hlavní silnici vystoupete až na konec Dzbele
a přes most nad železniční tratí pojedete místní silničkou a po žluté turistické značce nejprve k
lesu a zde budete mírně stoupat až k rozcestí U Huberta, kde pokračujete stále po žluté
turistické značce a asi po 200 metrech je další rozcestí, nepojedete do kopce, ale rovně na
širokou lesní cestu, která pozvolna klesá k vesnici Šubířov. Do obce nepojedete, dojedete na
silnici k rybníku Slámova louže (před ní je občerstvení a také rozcestí Yeti / Yetík) a dáte se
doprava a v zatáčce hned rovně – pozor na auta zhora!!! na cyklostezku Šubířov – Skřípov.
Pojedete po cyklostezce kolem vysílače na Skřípov. Kolem kapličky se dostanete do Skřípova, na
značce „dej přednost v jízdě“ se dáte doleva. Projedete dědinou a na křižovatce pojedete rovně
až na další silniční křižovatku, kde se spojí s trasou Yetíka a začnete klesat do Konice. Těsně
nad Konicí si Yetiové vyzkouší brzdy a odbočí doprava na Runářov, Yetíci pojedou rovně.
Hlavní trať dojede skoro až do Runářova, ale u místního JZD vás čeká vracečka a klesání ke
Konici - pozor na přejezd na začátku Konice. Na první křižovatce budete navedeni na Příhony
a po nich se dostanete až k rondelu (zde pozor kromě aut na Yetíky, kteří se budou řítit
zvrchu) a zde se dáte k monstróznímu betonovému fotbalovému hřišti a stále nahoru až za
Konici (kousek si zopakujete startovní atmosféru) a pak budete stoupat cestou až do místní části
Radošovec, kde bude následovat střelba .

