ŠK MAGNEZIT FERONA KOŠICE

RUDOHORSKÚ DESINU

Organizuje pre všetkých milovníkov prírody a turistiky
nonstop horský pochod pre diaľkoplazov

v okolí Horného Bankova

18. júna 2022
XLI. 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 – Štósske 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 turistickej značke

Prezentácia: v sobotu 18. júna od 03:00 do 06:30 hod. v BIZNIS CENTRE - ubytovňa,
Šafárikova 19, Rožňava, alebo na Štósskom sedle - kaplnka sv. Márie od 8:00 do 11:00 hod..

Účastnícky poplatok: 5,- €, platba pri prezentácii
Ubytovanie: organizátor nezabezpečuje ale doporučuje hotel BIZNIS CENTRUM –
ubytovňa, Šafárikova 19, tlf. č. 058/ 732 8200

RUDOHORSKÚ 1/2 100-vku
zo Štósskeho sedla do Košíc

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

Prezentácia: v sobotu 18. júna v BISTRO Bankov č 14, od 16:00 do 20:00 hod.
Účastnícky poplatok: 2,50 € ( čaj, občerstvenie, DESINA a prekvapenie v cieli )
Doprava: MHD č. 14 na zastávku „ Sever - Horný Bankov “ konečná.

TRASY

CYKLO

Všetky trasy je možné absolvovať aj na
, treba však byť ohľaduplný
voči peším turistom. Popis trás viď. pešie trasy. Cyklo trasy je možné
absolvovať aj po „ vlastnej „ trase.
Prezentácia: v sobotu 18. júna od 03:00 do 06:30 hod. v BIZNIS CENTRE - ubytovňa,
Šafárikova 19, Rožňava, alebo na Štósskom sedle - kaplnka sv. Márie od 8:00 do 11:00 hod..
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Organizátor preváža batožinu zo štartu do cieľa. Poplatok 0,40 €/ 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 16:00 do 01:00 hod..

Dĺžka pešej trasy: 50 km, 1736 m prevýšenie

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

Popis trasy: Štósske sedlo, kaplnka sv. Márie – ďalej ako Rudohorská 100-vka na Horný Bankov

Na Hornom Bankove - BISTRO Bankov č. 14 bude turistická TOMBOLA.

po červenej turistickej značke

OBČERSTVENIE:

Prezentácia: v sobotu od 8:30 do 11:00 hod. Štósske sedlo pri kaplnke sv. Márie
Účastnícky poplatok: 5,- € , platba pri prezentácii

1. Rožňava, Štósske sedlo – kaplnka sv. Márie a Horný Bankov - zabezpečí organizátor
2. Individuálne na chate Erika, v BISTRO Bankov č.14 a z vlastných zásob

Doprava: SAD, trasa Košice - Smolník cez kúpele Štós, odchod z Košíc o 7:20 a 9:00 hod. .

INFORMÁCIE:

Autobusy zastavujú na zastávke „ Štós,,Štósska kaplnka „ pri kaplnke sv. Márie

Štefan KUIŠ , +421 905 506 764; turistakuko@netkosice.sk
Norika BABJAKOVÁ, +421 903 172 803; babjakovae69@gmail.com

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

„ MOJA „ RUDOHORSKÁ 100–vka resp. 1/2 100-vka
Pochod je možné absolvovať aj po „ vlastnej „ trase, napr. 100-vku zo Spišskej Novej
Vsi, pol stovku z Prešova. Podmienkou je eletronické prihlásenie sa do 15. júna na
turistakuko@netkosice.sk a kvôli bezpečnosti potvrdenie účasti dňa 18. júna do
9:00 hod. na +421 905 506 764
Prezentácia: po príchode do cieľa na Hornom Bankove od 16:00 do 01:00 hod.
Účastnícky poplatok: 3,00 €, platba pri prezentácii

Po

40. rokoch je to pravdepodobne posledná R 100-vka

