CK Rimavská Sobota
usporiada cykloturistickú jazdu:

46. ročník Poltár – Dukla – Poltár
29.07. – 31.07.2022
Organizačné pokyny:
Dátum a miesto :

28.07.2022 Veľké Teriakovce – Salaš pod Maginhradom (príchod účastníkov
cyklojazdy, ubytovanie individuálne)
www.salaspodmaginhradom.sk/ubytovanie/

Trasa:
1. deň: 29.07.2022, 6:00 hod. (Veľké Teriakovce - Salaš pod Maginhradom)
Veľké Teriakovce - RS - Rim. Seč - Kráľ - Tornaľa - Plešivec - Rožňava Úhorná - Smolník - Gelnica - Margecany - Žipov - Prešov - Kapušany Giraltovce - Rakovčík - Svidník = 225km (ubytovanie Hotel Rubín)
2. deň: 30.07.2022, 8:00 hod.
Svidník - Ladomirová - Vyšný Komárnik - Dukla (pamätník) - Vyšný
Komárnik – Svidník - Zborov - Bardejov - Obručné - Stará Ľubovňa Kamienka - Veľký Lipník – Haligovce = 150km (ubytovanie Goralský
dvor)
3. deň: 31.07.2022, 7:00 hod.
Haligovce - Červený Kláštor - Spišská Stará Ves - Slovenská Ves - Spišská
Belá - Kežmarok - Veľká Lomnica - Poprad - Hranovnica - Vernár Predná Hora - Muráň - Tisovec - Hrachovo - Veľké Teriakovce = 140km
Technické pokyny:
Prihlášky:
Online na FB: Poltár - Dukla - Poltár
Email: phedvigy@gmail.com ( +421 907 362 832)
Štartovné:

70,- € platba do 30.06.2022
v cene je zahrnuté:
1x ubytovanie Svidník, Hotel Rubín + raňajky,
1x ubytovanie Haligovce – Goralský dvor,
doprovodné vozidlo + odvoz batožiny, záverečný slávnostný obed

Platba: 70,- € (do 30.06.2022) na č.ú.

SK27 7500 0000 0040 1123 2024
(do poznámky uveďte meno a priezvisko)

Občerstvenie :
Ubytovanie :

po trase, každý individuálne
Salaš pod Maginhradom
Hotel Rubín, Svidník
Goralský dvor, Haligovce

Záverečné pokyny:









cyklojazda sa uskutoční za plnej premávky, jazdí sa podľa pravidiel cestnej premávky
účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátora
cyklojazdy sa zúčastňujú cyklisti s dobrým zdravotným stavom, na vlastnú zodpovednosť
každý cyklista zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným
organizátor neručí za škody vzniknuté účastníkom cyklojazdy
ochranná prilba je povinná pre každého cyklistu
je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trasy, okrem banánovej šupky
tieto záverečné pokyny potvrdí každý cyklista svojím podpisom do prezenčnej listiny na
začiatku cyklojazdy
 organizátor si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností
Vo Veľkých Teriakovciach: 17.03.2022
Mgr. Pavol Hedvigy
organizátor

