RUDOHORSKÚ DESINU

ŠK MAGNEZIT FERONA KOŠICE
Organizuje pre všetkých milovníkov prírody a turistiky
nonstop horský pochod pre diaľkoplazov

22. júna 2019

v okolí Horného Bankova
Trasa v okolí Bankova. Pre tých, čo dlhé pochody neznášajú alebo čakajú na svojich
partnerov zo 100-vky a 50-ky.

XXXVIII. RUDOHORSKÚ 100 – vku
z Rožňavy do Košíc
Dĺžka pešej trasy: 100 km, 3705 m prevýšenie
Popis trasy: Rožňava 314 m nad morom ( m ) - Čučma 391 m - ch. pod Volovcom - Skalisko
1293 m - Úhornianske s. 999 m - Pipitka 1225 m – Štóske sedlo, kaplnka sv. Márie 798 m - Kloptaň
1153 m - ch. Erika 1150 m - Idčianske s. 954 m - ch. Jahodná 580 m - Hor. Bankov 400 m - Košice
210 m; na Skalisko po zelenej turistickej značke, od Skaliska po červenej značke

Prezentácia: v

piatok 21. 06. 2019 od 18:00 do 22:00 hod. alebo v sobotu 22. júna
od 03:00 do 05:00 hod. v telocvični ZŠ na ulici Komenského v Rožňave
( za TESCOM pri autobusovej stanici ).

Prezentácia: v sobotu

22. júna v bistre Bankov č 14, od 16:00 do 20:00 hod.

Účastnícky poplatok: 1,50 € ( čaj, občerstvenie, DESINA

a prekvapenie v cieli )

Doprava: 15:15; 15:35; 15:55; 16:15; 16:59; 17:29; 17:59; 18:59; 19:29 a 19:59
o

o o

o

o

o o

Organizátor preváža batožinu zo štartu do cieľa. Poplatok 0,30 €/ kg.
CIEĽ: 100 km a 50 km

Košice - štadión Lokomotívy ; DESINA - Horný Bankov BISTRO

VYHODNOTENIE: všetky

trasy Košice - Horný Bankov

BISTRO Bankov č. 14

od 15:00 do 02:00 hod..

Účastnícky poplatok: 3,50 € platba pri prezentácii
Ubytovanie: z 21. na 22. 06. zabezpečuje organizátor v telocvični ZŠ na Komenského ul. vo
vlastnom spacom vaku. Cena nocľahu je 3,- €. Ubytovať sa možno v čase od 18:00 do 22:00 hod.

Pre každého je pripravené občerstvenie, magnetka za R 100-vku, odznak za R ½ 100-vku
a R desinu, účastnícky list a prekvapenie.

Možnosť ubytovania na posteli napríklad v internáte Obchodnej akadémie, ul. Akademika

OBČERSTVENIE:

Hronca 8, Rožňava.

Štart: zo ZŠ na ulici Komenského v Rožňave v sobotu 22. 06. 2019 od 3:00 do 5:00 hod.
Doprava: verejnými dopravnými prostriedkami;
Poznámka: rýchlonohí a cyklisti,

pre tých čo 100 km prejdú cca za 15 hodín individuálny štart v Rožňave, prezentácia - kontrola na Štóskom sedle, kaplnka sv. Márie

Na Hornom Bankove - BISTRO

Bankov č. 14

bude turistická TOMBOLA.

1. Rožňava, Štóske sedlo – kaplnka sv. Márie a Horný Bankov - zabezpečí organizátor
2. Individuálne na chatách, v Bistre a z vlastných zásob
3. Polievka - informácia na štarte v Rožňave alebo na Štóskom s., kaplnka sv. Márie ( R 1/2 100-vka )

Orientačné medzičasy, prevádzkové doby jednotlivých kontrol, odchody spojov a ďalšie užitočné
informácie viď. INFO - dostanete pri prezentácii. V prípade záujmu môžeš si ich vyžiadať
na adrese: turistakuko@netkosice.sk; a budú na www.magnezitferona.info;

od 8:30 do 11:00 hod..

INFORMÁCIE:

RUDOHORSKÚ /2 100-vku
1

zo Štós-kúpele do Košíc

Popis trasy: Štóske sedlo, kaplnka sv. Márie – ďalej ako Rudohorská 100-vka

na Horný Bankov

po červenej turistickej značke

Prezentácia: v sobotu od 8:30 do 10:45 hod. Štóske sedlo
Účastnícky poplatok: 3,00 €, platba pri prezentácii

Štefan KUIŠ , Ždiarska 21, 040 01 Košice,
mobil: +421 905 506 764; +421 903 172 803; +421 911 855 220
turistakuko@netkosice.sk ; babjakovi@gmail.com,

www.magnezitferona.info; www.horami.sk;

Dĺžka pešej trasy: 50 km, 1736 m prevýšenie

pri kaplnke sv. Márie

Doprava: SAD, trasa Košice - Smolník cez kúpele Štós, odchod z Košíc o 7:30 a 9:00 hod. .
Autobusy zastavujú na zastávke „ Štós,,Štósska kaplnka „ pri kaplnke sv. Márie

zo

zastávky Havlíčkova ( Loky ) MHD č. 14 na zastávku „ Sever - Horný Bankov “ konečná.

39. ročník

RUDOHORSKEJ 100-vky bude

20. júna 2020

