
P R O P O Z Í C I E
XXXI. ročníka prechodov na počesť SNP

Prechod  Bielymi Karpatmi

Organizátor: KST Dobšiná 

Účastníci: Otvorené pre všetkých milovníkov prírody a turistiky,
  počet účastníkov je limitovaný obsadením autobusu.

Termín: 23. - 25. 8. 2013  (piatok, sobota, nedeľa)  

 Štart:  23.8.2012 o 9:00 hod., Vlársky priesmyk št. hranica
  Odchod autobusu z Trhoviska – zastávka autobusov v Dobšinej o 4.30 hod. 

Trasa:  Biele Karpaty

1. deň. 

1 – variant Lednica (398 m.n.m. po modrej) - Červený Kameň (357 m.n.m po žltej) - Chmeľová, s. (830  
  m.n.m.) -  Vršatec, ch. (725 m.n.m. po modrej) - Biely vrch, s. (725 m.n.m.) - Brezová, kaplnka  
  (690 m.n.m. po červenej) - Sidonie (365 m.n.m.) -   Vlárský pr., št. hr. (280 m.n.m.)  

stúpanie 946 m, klesanie 828 
vzdialenosť 20 km, čas 6:10

      
 2 – variant Lednica (398 m.n.m. po modrej) -   Červený Kameň (357 m.n.m.  po žltej) - Chmeľová, s. (830  
  m.n.m.) - Vršatec, ch. (725 m.n.m.  po modrej) - Vršatecké Podhradie (660 m.n.m.) - S. Chotuč
  (620 m.n.m.) - Červený Kameň (357 m.n.m.)

stúpanie 768 m, klesanie 506
vzdialenosť 10.1 km, čas 3:40

2. deň.

1 – variant Zemianske Podhradie (245 m.n.m.  po žltej) - Rolincová (435 m.n.m.  po zelenej) - Nová Bošáca 
  (307 m.n.m. po modrej) - Veľký Lopeník, št. hr. (911 m.n.m.  po zelenej) – Pod Malým 
  Lopeníkem  (865 m.n.m.)  - Lopenické s. (690 m.n.m.) - Mikulčin Vrch (785 m.n.m. po 
  červenej) - Troják (680 m.n.m.)

stúpanie 1159 m, klesanie 724 m
vzdialenosť 21.5 km, čas 6:30

      
2 – variant Zemianske Podhradie (245 m.n.m.  po žltej) - Rolincová (435 m.n.m.  po zelenej) - Nová Bošáca 
  (307 m.n.m.)   

stúpanie 430 m, klesanie 368 m
vzdialenosť 9.9 km, čas 2:50



3. deň. 

1 – variant Drietoma (235 m.n.m. po žltej)- Pod Sokolím kameňom (610 m.n.m. po červenej) - Machnáč, 
  s. (705 m.n.m.) - Machnáč, raz. (745 m.n.m.)  - Kykula s., št. hr. (720) -  Pod Vyškovcem (770 po 
  žltej)  - Starý Hrozenkov, bus (CZ) (350)

stúpanie 945 m, klesanie 830 m
vzdialenosť 18.6 km, čas 5:40

  
2 – variant Drietoma (235 m.n.m. po žltej)- Pod Sokolím kameňom (610 m.n.m. po červenej) - Machnáč, 
  s. (705 m.n.m.) - Machnáč, raz. (745 m.n.m.  po žltej) - Liešna (315 m.n.m.)

stúpanie 705 m, klesanie 625 m
vzdialenosť 11.3 km, čas 3:50

   
Upozornenie:   Vo vlastnom záujme si zabezpečte „poistenie nákladov na záchranné akcie“.
   Nezabudni kartičku poistenca. 
                          
Cieľ:    Ukončenie akcie dňa 25.8.2013 o 15:00 hod., Starý Hrozenkov, bus (CZ).

Organizačný štáb: Gejza Plichta, Jozef Rogos, Michal Fundja, Renáta Csobadiová
                                                                    
Prihlášky:  Záväzné prihlášky prijíma Renáta Csobadiová (u Kračuna) do 5.8.2013.
     Účastnícky poplatok je 70 € na osobu, pre členov KST 50 €. 
   Bez úhrady účastníckeho poplatku nebude prihláška rešpektovaná. 
   V prípade neúčasti na akcii sa prihlásenému z účastníckeho poplatku nevracia späť  
   čiastka potrebná na nutné výdavky.

Ubytovanie:  Turistická ubytovňa LEO,  Trenčanské Bohuslavice.
   tel: +421 911 111 000
 
Stravovanie:       Večera a raňajky budú zaistené podľa dohody v mieste ubytovania.
   Počas prechodu sa každý účastník stravuje z vlastných zdrojov.  

Doprava:  Autobusom počas celého priebehu akcie. 

Ceny:    Každý účastník prechodu obdrží účastnícky list.

Náhradný program: V prípade nepriaznivého počasia kultúrno - poznávacia činnosť podľa rozhodnutia  
   organizačného štábu.

Upozornenie:  Účastníci sa prechodov zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť.

    
          Výbor KST Dobšiná

 


