Propozície turistického prechodu na počesť SNP (20-22.8.2021)
Veľká Fatra
Hlavný organizátor:
Klub Slovenských turistov v Dobšinej
Organizačný výbor:
Predseda organizačného výboru: Dagmar
Šmelková
Podpredseda organizačného výboru:
Renáta Csobádiová
Termín konania turistického prechodu:
20-22.8.2021
Odchod:
20.8. o 06.00 z autobusovej zastávky v Dobšinej
Príchod:
22.8.2021 v nočných hodinách
Plánované trasy:
1.deň
A) Rojkov – Stankovany (441 m/m) – Škútova
dolina (po žltej značke ) – Žaškovské sedlo
(1 hod.) – ďalej po žltej až na ŠÍP (1169,5m/m)
(1,15 hod.). Odtiaľ dole stále po žltej na Zadný Šíp
(1143m/m) (0,30hod.),- chatková osada Podšíp
(0,30 hod.) –chatová rekreačná oblasť Dierová –
Kraľovany zastávka (450m/m) (0,30 hod.).
Trasa nenáročná, stále sa ide po žltej značke,
výškové prevýšenie: 729 m, čas bez prestávok: cca
4 hod, 9,8 km.
B) Šútovo - Rieka : kúpanie v Šútovskom jazere,
resp. vychádzka na Šútovský vodopád a späť.
Trasa nenáročná, výškové prevýšenie 300m,
čas cca 3,5 hod
2.deň
A) Vyšná Revúca (720 m/m) – cez Zelenú dolinu
po žltej značke na Kýšky (Chyžky) (1340m/m)
(2,30 hod.)–ďalej po modrej na chatu pod
Borišovom (1hod.)- po žltej na Borišov
(1509,5m/m) (0,30hod.). Späť z chaty pod
Borišovom po žltej značke na Ploskú
(1532m/m)(0,45hod.), ďalej po žltej do sedla
Ploskej (0,30hod), pokračovať po žltej až do cieľa
Vyšná Revúca ( 1,15 hod.).
Trasa náročnejšia, výškové prevýšenie 812m,
celkový čas bez prestávok 7 hodín, 18,5 km.
B) Stredná Revúca (680m/m) – po červenej značke
do sedla za Čiernym kameňom
(1 266m/m) (2 hod.),ďalej po zelenej popod Čierny
kameň do sedla Ploskej(0,30 hod.)
(Možnosť vyjsť po žltej na Ploskú (1532m/m), cca
1 hodina tam a späť do sedla). Odtiaľ späť dole po
žltej značke do Vyšnej Revúcej (1,15 hod.)
Trasa menej náročná, výškové prevýšenie 586 m, s
výstupom na Ploskú 850m.
Celkový čas cca 4 hod., s výstupom na Ploskú 5
hodín, 10,4 km resp. 12,8.

3.deň
Biely Potok (525m/m)- Vlkolínec po žltej
značke (0,45 hod.)-Vlkolínske lúky, ďalej
po žltej, potom po červenej na Malinô Brdo
(1209 m/m) (0,45 hod.), dole po žltej,
(resp.lanovkou) do Hrabova (0,45 hod.), odtiaľ
cyklotrasou do Čutkovskej doliny (0,45 hod.)
Trasa nenáročná, výškové prevýšenie 684m,
celkový čas bez prestávok 3 hodiny, cca 12 km.
Treba počítať so zdržaním vo Vlkolínci skanzene,
resp. Malinom Brde rezerva na občerstvenie.
V Čutkovskej doline možnosť oddychu,
občerstvenia, alebo ďalšej turistiky v rámci
doliny, do stanoveného času odchodu autobusu.
Prihlášky:
Termín prijímania prihlášok: 15.7.2021
Dagmar Šmelková: 0904 347 375
Renáta Csobadiová: 0905 282 508 - Pizzeria
„U Eda“
Účastnícky poplatok:
Členovia KST Dobšiná:90,-€
Nečlenovia: 110,- €
+ zľava za každú odpracovanú brigádu za posledný
rok 10,- € - nutné doniesť poukážku!!!
Účastnícky poplatok zahŕňa ubytovanie, dopravu a
večeru.
V účastníckom poplatku nie sú zahrnuté
sprievodcovské služby a vstupy do navštívených
miest.
Platba možná i prevodom na účet KST Dobšiná
SK19 0900 0000 0005 1003 1675
Ubytovanie:
Penzión Sidorovo, Apartmánove izby
s kuchynkou, Ružomberok – Biely potok
Upozornenie:
Bez úhrady účastníckeho poplatku nebude
prihláška akceptovaná!
Uhradený poplatok turistického prechodu sa
v prípade neúčasti na turistickom prechode nevracia!
Poistenie a zodpovednosť:
Účastníci sa turistického prechodu zúčastňujú na
vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá
zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví
súvisiace s účasťou na turistickom prechode, alebo
cestou a pobytom v mieste ich konania.
zdravotníctva a dodržiavať hygienické predpisy.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť program
turistického prechodu.

