Sekcia cykloturistiky KST z poverenia Ústrednej rady KST,
Sanatórium Tatranská Kotlina,
Regionálna rada KST Rožňava,
Naturefriends International

33. slovenský zraz cykloturistov
Klubu slovenských turistov
„Týždeň slovenskej cykloturistiky“
Tatranská Kotlina, Vysoké Tatry
19.-22. august 2011
Rožňava
27.-28. august 2011

Vážení priatelia cykloturistiky,
Rok rýchle ubehol a opäť máme možnosť stretnúť sa na našom v poradí už
33. ročníku slovenského zrazu cykloturistov KST. Naše tohtoročné podujatie sme
pripravili trocha ináč ako predchádzajúce. V kalendári turistických podujatí KST na
rok 2011 ste boli informovaní, že zraz sa bude konať v Rožňave. V národných
parkoch
Slovenský kras a Aggtelekský kras sa totiž v termíne máj 2010 až
september 2011 koná významné medzinárodné turistické podujatie „Krajina roka“.
Náš plánovaný cyklozraz v Rožňave mal byť aj akýmsi vyvrcholením tohto podujatia.
Medzitým som sa niekoľkokrát stretol s primátorom mesta Spišská Belá a vedením
Sanatória v Tatranskej Kotline (kataster Spišskej Belej) ktorí mi navrhli urobiť toto
podujatie u nich s tým, že nám vedia pomôcť aj finančne, keďže si tohto roku
pripomínajú niekoľko okrúhlych výročí ktoré súvisia s organizovanou turistikou.
V Rožňave sa situácia z pohľadu finančnej podpory podujatia ukazovala oveľa menej
priaznivá, preto som neváhal a ponuku Spišskej Belej som s radosťou prijal. Navrhol
som podujatie v Rožňave zrušiť a ponechať len zrazové centrum v Tatranskej
Kotline. Na naliehanie organizátorov Krajiny roka a po konzultácií s Výkonným
výborom KST sme sa napokon dohodli, že urobíme 33. slovenský zraz cykloturistov
KST v dvoch častiach: úvodná štvordňová časť bude v Tatranskej Kotline v termíne
19. – 22. augusta 2011 a počas ďalšieho víkendu bude 27. - 28. augusta 2011
nasledovať dvojdňový záver v Rožňave, s možnosťou príchodu do Rožňavy v piatok
popoludní. Účastníci zrazu si môžu vybrať - zúčastniť sa len jednej časti a to buď
úvodnej v Tatranskej Kotline, alebo záverečnej v Rožňave, alebo sa zúčastniť oboch
častí, čo my ako organizátori len privítame. Záujemcovia, ktorí by chceli využiť štyri
neorganizované dni (utorok – piatok) medzi oboma časťami podujatia, môžu si
predĺžiť pobyt vo Vysokých Tatrách a zostať v Tatranskej Kotline, cena ubytovania
a stravovania v sanatóriu zostane na tej úrovni ako počas zrazu. V piatok sa potom
presunú do Rožňavy. Pretože budeme spolu bicyklovať dlhšie, nazvali sme celé
podujatie priliehavo „Týždeň slovenskej cykloturistiky“.
Z tohto dôvodu sme upravili aj účastnícky poplatok. Účastníci, ktorí sa
zúčastnia oboch častí a pošlú prihlášku v stanovenom termíne, uhradia poplatok vo
výške 9 €. Tí, ktorí sa zúčastnia len prvej časti podujatia v Tatranskej Kotline, uhradia
poplatok vo výške 7 €. Každý účastník tejto prvej časti dostane okrem pekných
propagačných materiálov z tejto oblasti aj odznak a tričko. Tí, ktorí sa zúčastnia len
druhej časti v Rožňave, uhradia účastnícky poplatok vo výške 4 €. Títo účastníci
dostanú propagačné materiály zo Slovenského krasu a odznak. Pre nečlenov
a prihlásených po termíne je výška účastníckeho poplatku uvedená v prihláške.
Vážení cykloturisti,
som presvedčený, že zmenu v organizácií tohtoročného cyklozrazu privítate
ako príležitosť spoznať nie jeden, ale dva regióny nášho pekného Slovenska. Za
sekciu cykloturistiky KST a ďalších organizátorov tohto podujatia sa teším na
stretnutie.
Ing. Ernest Rusnák
predseda
sekcie cykloturistiky KST a organizačného štábu

Milí cykloturisti,
Tatranská Kotlina - najvýchodnejšia tatranská osada bude v dňoch od 19.22.8.2011 Vašou základňou pre výlety po slovenských veľhorách. Počas Vášho
pobytu u nás môžete Vaše dvojkolesové tátoše nasmerovať na západ do tatranských
osád a predhoria Vysokých Tatier, na sever cez Spišskú Maguru do Poľska a na
východ cez Spišskú Belú do Levočských vrchov.
Táto najvýchodnejšia tatranská osada, ktorá je katastrom mesta Spišská Belá
sa nachádza v kotline, vytvorenej prielomom horskej rieky Biela do výbežku
Belianskych Tatier. V termíne konania cykloturistického zrazu je tu príroda zaliata
do farieb a ponúka nielen nádherné pohľady na panorámu našich veľhôr ale aj
vhodné klimatické podmienky pre aktívny oddych a pohodu.
Prajem Vám veľa príjemných kilometrov a srdečne Vás pozývam do nášho
zariadenia na vápencových stráňach a horských lúkach Belianskych Tatier. Cez deň
pri šliapaní do pedálov budete spoznávať tunajšiu malebnú krajinu. Večer Vás za
odmenu pozývam využiť našu pohostinnosť a ďalšie služby, prípadne aj komplexnú
zdravotnú starostlivosť a rehabilitačné centrum. Želám Vám, milí priatelia, šťastnú
cestu k nám a príjemný pobyt na XXXIII. zraze slovenských cykloturistov KST
v Tatranskej Kotline.
Ing. Ľubomír Maciak
riaditeľ Sanatória Tatranská Kotlina, n. o.
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Mária T ö m ö l o v á
Ján B r u d ň á k
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Rámcový program 33. ročníka zrazu cykloturistov KST
Miesto zrazu:
1. časť 19. – 22. august 2011
2. časť 27. – 28. august 2011

Tatranská Kotlina, Vysoké Tatry
Rožňava

Účasť na zraze:
Členovia KST, KČT, PTTK, ÖTK, MTSz, SCK, Cykloklubu Apollo, Cykloklubu
Bernard Slovakia a aj neorganizovaní účastníci, ktorí sa na zraz prihlásia
a uhradia účastnícke poplatky. Deti a mládež len v sprievode vedúceho TOM,
alebo rodičov.
Prezentácia:
a/ vo vstupných priestoroch Sanatória v Tatranskej Kotline. Prezentácia začína
19. 8. 2011 (piatok) o 13,00 hodine,
b/ na internáte Obchodnej akadémie v Rožňave začína prezentácia 27. 8.
2011 (piatok) o 17,00 hodine,
Pri prezentácií sa členovia KST, KČT, PTTK, ÖTK, MTSz, SCK, Cykloklubu
Apollo, Cykloklubu Bernard Slovakia preukážu platným členským preukazom.
Účastnícky poplatok:
Členovia KST, KČT, PTTK, ÖTK, MTSz, SCK, Cykloklubu Apollo, Cykloklubu
Bernard Slovakia:
1. časť Tatranská Kotlina:
7,- €
2. časť Rožňava:
4,- €
obe časti
9,- €
deti a mládež do 18 rokov
7,- € (za podmienky účasti na oboch
častiach)
Nečlenovia uvedených organizácií a členovia prihlásený po termíne prihlásenia:
1. časť Tatranská Kotlina:
10,- €
2. časť Rožňava:
7,- €
obe časti:
15,- €
V cene účastníckeho poplatku sú zahrnuté:
Tatranská Kotlina: účastnícky kovový odznak, tričko, účastnícky preukaz,
propagačný materiál,
Rožňava: účastnícky odznak, účastnícky preukaz, propagačný materiál,
Záväznú prihlášku pošlite spolu s vyplneným zoznamom účastníkov
a s nalepenou kópiou dokladu o zaplatení poplatku na adresu: Ing. Ernest Rusnák,
Kováčova vila 2, 054 01 Levoča v termíne do 30. júna 2011. Platbu uhraďte
taktiež do 30. júna 2011 na číslo účtu 0524732843/0900, vedený v Slovenskej
sporiteľni, pobočka Levoča.

Ubytovanie:
Tatranská Kotlina:
hotelové ubytovanie, 2 – 4 posteľové izby: 11,50 €/osoba/noc,
Turistická ubytovňa, 2 – 4 posteľové izby: 7,50 €/osoba/noc,
Rožňava:
turistická ubytovňa (internát), 2 – 3 posteľové izby (bytový systém) 7,0 €/osoba/noc
Stravovanie:
Tatranská Kotlina: raňajky:
večera:
Rožňava:
raňajky:
večera:
Program zrazu:

2,20 €
3,30 €
2,- €
3,- €

Piatok 19. august 2011

od 13,00 hod.:
prezentácia v budove Sanatória v Tatranskej Kotline
14,00 – 19,00 hod.: individuálna prehliadka Tatranskej Kotliny
17,30 – 19,00 hod.: večera
19,00 hod.:
slávnostné otvorenie 33. slov. zrazu cykloturistov KST
20,00 – 22,00 hod.: vodný svet v budove sanatória (zľava 50%)

Sobota 20. august 2011

7,00 hod.:
svätá omša v kaplnke pri sanatóriu
7,30 – 8,30 hod.: raňajky
8,30 hod.:
trasa č. 1 Levočské vrchy
14,00 – 16,00 hod.: možnosť bezplatnej prehliadky expozícií v Spišskej Belej:
- J. M. Petzvala
- M. Greisigera
16,00 hod.:
privítanie účastníkov zrazu primátorom Spišskej Belej
v lokalite Belanský rybník
17,00 hod.:
plánovaný príchod z trasy
17,00 hod.:
- meranie krvného tlaku, tukov (zdarma do 18,00 hod.)
- premietanie filmov v sanatóriu (zdarma do 22,00 hod.)
- vodný svet v budove sanatória (zľava 50%)
17,30 – 19,00 hod.: večera
19,00 hod:
večerná prehliadka Belanskej jaskyne (zľava 50%)

Nedeľa 21. august 2011:

7,00 hod.:
svätá omša v kaplnke pri sanatóriu
7,30 – 8,30 hod.: raňajky
8,30 hod.:
trasa č. 2 Spišská Magura
16,00 hod.:
privítanie starostom obce Ždiar v lokalite Strednica
17,00 hod.:
-meranie krvného tlaku a tukov (zdarma do 18,00 hod.)
17,00 – 19,00 hod.: večera

19,00 hod.:

ukončenie 33. slovenského zrazu cykloturistov KST
a odovzdanie štafety RR KST Stará Ľubovňa
20,00 – 22,00 hod.:vodný svet v budove sanatória (zľava 50%)
20,00 – 24,00 hod: diskotéka s trampskou skupinou
22,00 hod.:
nočné premietanie filmov vonku
23,00 hod.:
tombola

Pondelok 22. august 2011

7,30 – 8,30 hod.
8,30 hod.:
10,00 hod.:

raňajky
trasa č. 3 Vysoké Tatry
privítanie účastníkov zrazu primátorom mesta Vysoké
Tatry pred Múzeom TANAP-u v Tatranskej Lomnici

23. – 26. august 2011 (utorok – piatok) v prípade záujmu môžu účastníci 33.
slovenského zrazu cykloturistov KST využiť ubytovacie kapacity Sanatória
v Tatranskej Kotline za nezmenených podmienok a pripraviť si svoj vlastný program
a v piatok (26. augusta 2011) sa presunú individuálne do Rožňavy kde je pripravená
na sobotu a nedeľu (27. – 28. august) druhá časť 33. zrazu cykloturistov KST.
Piatok 26. august 2011

16,00 – 22,00 hod.:

16,00 – 18,00 hod.:
18,00 – 19,30 hod.:
19,30 hod.:
Sobota 27. august 2011

7,30 – 8,30 hod.:
8,30 hod.:

18,00 – 19,30 hod.:

Nedeľa 28. august 2011

7,30 hod. – 8,30 hod.:
8,30 hod.:
14,00 hod.:

prezentácia v budove Obchodnej akadémie
Rožňava
beseda na tému „Cykloturistika a ochrana prírody“
večera
otvorenie 2. časti 33. zrazu cykloturistov KST
voľný program
raňajky
trasa č. 5 a 6 Silická planina – sever a
Aggtelek
večera
ukončenie 2. časti 33. zrazu cykloturistov KST
voľný program
raňajky
Trasa č. 4 Silická planina - juh
príchod z trasy a uvoľnenie ubytovacích priestorov

Cykloturistické trasy:
1. časť Tatranská Kotlina
1/ Okruh cez Levočské vrchy:
Tatranská Kotlina – Lendak – Výborná - Slovenská Ves – Bušovce – Toporčík Holumnica – Jurské – Ihľany – sedlo pod Bleskovcom (bývalý tankodróm)- Ľubické
kúpele (bývalá tanková strelnica) – Záľubica – Ľubica – Kežmarok – záhradkárska
osada za ČOV – rybník Zlatá – Krížová Ves – Spišská Belá – cyklochodník -Tatranská
Kotlina
spolu: 59 km, prevýšenie 290 m
Kultúrno-poznávacia činnosť: Slovenská Ves – kostol, Holumnický hrad, bývalá
obec Ľubické kúpele, Spišská Belá – múzeá, výhľady na Spišskú Maguru, Ľubické
predhorie, Levočské vrchy, Vysoké a Belianske a Nízke Tatry,
2/Spišská Magura cez Poľsko:
Tatranská Kotlina – Lendak – Výborná – Slovenská Ves – Magurské sedlo – Reľov –
Hágy – Spišské Hanušovce – Frankovský kopec – Veľká Franková – Kacwin – Lapsze
Vyšné – Lapsze Nižné – Czarna Gora – Jurgov – Vojtasová, hraničný prechod –
Podspády – Príslop – Ždiar – Tatranská Kotlina
spolu: 78 km, prevýšenie 1044 m
Kultúrno-poznávacia činnosť: výhľady na roklinu Kotliny – Kusý vrch, skalné
bralá nad ľavým brehom rieka Belá, roklina Ždiarskej brázdy – Skalka, Belianske
Tatry – Suchá dolina, Feixova, Skalné vráta, Bujačí vrch, Vidla, Havran, Nový, Spišskú
Maguru – Levočské vrchy – Nízke a Vysoké Tatry
3/Vysoké Tatry:
Tatranská Kotlina – cyklochodník po ranč Skaľana – lúka 7 studní – Medvedia lúka –
rázcestie nad Eurocampom – Tatranská Lomnica – Stará Lesná – Horný Smokovec –
Dolný Smokovec – Gerlachov – Tatranská Polianka – Starý Smokvec – Tatranská
Lomnica – Kežmarské Žľaby – Tatranská Kotlina
spolu: 51 km, prevýšenie: 380 m
Kultúrno-poznávacia činnosť: výhľady - Belianske Tatry: Pálenica, Kusý vrch,
Tokáreň, Kobylí vrch, Feixova, Bujačí vrch, Vysoké Tatry: Stežky, Jahňací štít, Kolový
štít, Baranie rohy, Kežmarský štít, Lomnický štít, Slavkovský štít, Nízke Tatry s
Kráľovou hoľou, Levočské vrchy, Spišská Magura
2. časť Rožňava

4/ Silická planina – juh:
Rožňava – Brzotín – Slavec - Plešivec – Dlhá Ves - Domica – Kečovo - Silická Brezová
– Plešivec – Slavec – Brzotín – Rožňava
spolu: 60 km
Kultúrno-poznávacia činnosť: Slovenský kras, jaskyňa Domica, Kečovské škrapy,
Kečovská vyvieračka, Silická planina
5/ Silická planina – sever:
Rožňava – Jovice – Krásnohorská Dlhá Lúka - Lipovník – Jablonovské sedlo – Rakyta
– Silica – Gombasek – Slavec – Brzotín – Rožňava
spolu: 49 km
Kultúrno-poznávacia činnosť: Krásnohorská jaskyňa, Silická planina, Silická
ľadnica, Gombasecká jaskyňa
6/ Aggtelek:
Rožňava – Jovice – Krásnohorská Dlhá Lúka – Lipovník – Jablonovské sedlo Jablonov nad Turňou – Hrušov (odbočka) - Szögliget – Jósvafő – Domica – Plešivec –
Rožňava
spolu: 80 km
Kultúrno-poznávacia činnosť: v maďarskej časti Aggteleku Jósvafö kde je centrum
Aggteleckého národného parku s jaskyňou a múzeom, jaskynný systém Baradlla Domica.
V Rožňave sa v tomto termíne bude konať 4. stretnutie baníckych miest a obcí.
Účastníci nášho podujatia môže využiť kultúrny program tohto podujatia. Z tohto
dôvodu smer nepripravovali samostatný kultúrny program pre našich účastníkov
cyklozrazu.

