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37. ZRAZ CYKLOTURISTOV KST 
27. 8. – 30. 8. 2015
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Chata Zverovka aj chata pri Ťatliakovom plese na nachádzajú v  Západných 
Tatrách časť Roháče. Vynovená chata Zverovka poskytuje pre verejnosť ubytovanie 
a stravovanie v priestoroch chaty, resp. ubytovanie v blízkej zrubovej osade počas ce-
lého roka. Chata je umiestnená na poľane s nádhernými výhľadmi na hrebeň Roháčov 
a  oskytuje príjemné posedenie v reštaurácii so širokou ponukou jedál a nápojov.
Chata pri Ťatliakovom plese v závere Roháčskej doliny so svojou prístavbou a te-
rasou poskytuje jedlá a nápoje počas celého dňa, predovšetkým v letnej sezóne. 
Postupne sa dobudúva aj ubytovacia časť.
Kontakty: tel. +421/43/539 51 06, +421/905/97 32 01,
www.chatazverovka.sk, e-mail: zverovka@chatazverovka.sk

Chata
Zverovka

(1037 m n. m.)
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Čestné predsedníctvo:
Ing. Juraj Blanár - predseda Žilinského samosprávneho kraja a poslanec NR SR
Mgr. Dušan Galis - poslanec NR SR a splnomocnenec vlády pre šport
PaedDr. Ľubomír Bláha - prednosta Okresného úradu v Dolnom Kubíne
Mgr. Roman Matejov  - primátor mesta Dolný Kubín
Ing. Peter Dragúň - predseda Klubu slovenských turistov

Organizačný štáb:
MUDr. Juraj Štefák  - predseda
Ing.  Jozef Brnušák – podpredseda
Ing. Ján Porvazník – sekcia ekonomiky
RSDr. Alojz Korbeľ  - sekcia pre ubytovanie a stravovanie
Ing. Peter Poracký a Mgr. Dana Vojtasová – sekcia športová pre trasy
Ján Janiga – sekcia pre program a kultúru
Ing. Danka Števonková – prihlasovanie, evidencia, administrácia
Ing. Vladimír Adamec – zástupca mesta Dolný Kubín
Ing. Ernest Rusnák – predseda sekcie cykloturistiky KST
Vladimír Gábriš – člen VV KST
plk. JUDr. Ľubomír Lehotský – riaditeľ OR PZ Dolný Kubín

Poďakovanie
Organizátori 37. zrazu cykloturistov KST vyjadrujú poďakovanie všetkým organizá 
ciám, inštitúciám a jednotlivcom, ktorí rôznou formou prispeli k organizácii a priebehu 
tohto podujatia.
Zvlášť ďakujeme Ing. Danielovi Škerdovi za konštruktívny prístup a vytvorenie výbor-
ných podmienok v zrazovom priestore Kemp Tília Gäcel.

37. zraz cykloturistov KST
je realizovaný vďaka finančnej podpore
predsedu vlády SR
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Vážení milovníci cykloturistiky,
teším sa z toho, že naše mesto má tú česť tretíkrát za posledných desať rokov privítať turistov 
z celého Slovenska, tentokrát na 37. zraze cykloturistov KST.
Hovorí sa, že najkrajší pohľad na svet je z konského sedla. My sa Vás budeme snažiť presved-
čiť, že Orava je krásna aj zo sedla bicykla. Snáď každý turista už absolvoval túru v Západných 
Tatrách, v Malej Fatre, či vystúpil na Choč. Tisíce lyžiarov ročne navštívia zimné strediská 
Kubínska hoľa, Roháče - Spálená a mnohé ďalšie. Každý určite počul o Oravskom hrade 
a Oravskej priehrade. Spoločne s organizátormi Vám však chceme ukázať aj menej známe, ale 
nemenej zaujímavé miesta.
Orava, vrátane mesta Dolný Kubín, má okrem prírodných daností aj bohatú kultúru a históriu. 
Hviezdoslav, Kukučín, Bernolák, Matúška, Radlinský, Figuli, Medvecká a mnohí ďalší tu za-
nechali nezmazateľnú stopu. Oravská galéria vlastní stovky diel autorov, ktorí sa inšpirovali 
krásou, ale i drsnosťou tohto kraja.
Dovoľte mi, vážení priatelia, pozvať Vás na predĺžený posledný augustový víkend k nám do 
Dolného Kubína. Zistíte, že naše mesto a celá Orava nežijú len minulosťou, ale že aj v takomto 
kedysi zabudnutom kraji žijú moderní vzdelaní a pracovití ľudia, zanechávajúci svojou prácou 
odkaz pre ďalšie generácie.

Mgr. Roman Matejov 
primátor mesta Dolný Kubín  

Vážení športoví nadšenci, 
milí cyklistickí priatelia a turisti,
som nesmierne rád, že Vás môžem privítať v prekrásnom prostredí dolnej Oravy v poradí už na 
37. zraze cykloturistov Klubu slovenských turistov. Dlhá tradícia, akou sa môže tento populárny 
cyklozraz pochváliť, svedčí o jeho špičkovej organizácii. Kvalitu tohto podujatia podčiarkuje 
každoročne aj vysoká účasť cyklitov, nielen z Oravy a Žilinského samosprávneho kraja, ale 
z celého Slovenska.
Výborné trasy na cestné, trekingové i horské bicykle, krásna príroda Oravy ale i blízkeho okolia 
a cyklistickí nadšenci. To sú tie správne ingrediencie vydarenej cykloakcie, ktorou verím, že 
i tento ročník cyklozrazu dozaista bude. K tomu Vám želám, aby bol čas strávený v Žilinskom 
kraji naplnený výbornými cyklistickými výkonmi v duchu férovej hry, športovými zážitkami 
a krásnymi výhľadmi zo sedla Vašich dvojkolesových tátošov.

Ing. Juraj Blanár 
predseda Žilinského samosprávneho kraja

Podujatie s finančnou podporou
Žilinského samosprávneho kraja
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Príhovor predsedu k cyklozrazu.
Orava, krásna a ospevovaná. Právom. A to umelci nemohli spoznávať Oravu na bicykli, tak ako 
my dnes. Aké krásne verše by napísal Pavol Országh Hviezdoslav a či zaujímavý príbeh Milo 
Urban. Orava sa zmenila. Ľudia majú viac času pre seba. V záhradkách už nie sú nasadené len 
zemiaky. Uvidíme krásne upravené dvory, výstavné domy. To zmenil človek. Verím, že ten sa 
ale nezmenil. Zostal dobrým, pohos tinným.
Cykloturistov čakajú na Orave zaujímavé trasy. Spoznáme prírodu i dielo ľudských rúk. Výber 
zostáva na Vás. Prajem dobré počasie, šťastné návraty, výbornú atmosféru. 

Ing. Peter Dragúň 
predseda KST

Vážení priaznivci cykloturistiky,
opäť vás pozývame do Dolného Kubína, tentokrát na 37. zraz cykloturistov KST. Po predchá-
dzajúcich úspešných zrazoch, zimného v r. 2006 a letného v r. 2010, vám chceme dať možnosť 
spoznať krásy Oravy i takýmto spôsobom. Pripravili sme pre vás súbor trás na cestné, trekingo-
vé i horské bicykle, ktoré vedú malebnou prírodou Oravy ale i blízkeho okolia. Okrem atmosféry 
oravských dolín, ale i lúk a lesov, vám ponúkneme i kus našej histórie, ktorá bola cestou k na-
šej súčasnosti. Centrom zrazu bude autokemping Gäcel, ktorý bol výrazne zrekonštruovaný. 
Čaká vás i nový most cez rieku Oravu, ktorý ho výrazne priblížil ku športovému areálu mesta, 
kde sú ďalšie ubytovacie kapacity i k vlastnému centru mesta. Samozrejmosťou sú sprievodné 
kultúrnospoločenské akcie. Prihláška je  už k dispozícii na webovej stránke a všetky potrebné 
informácie sú na nej postupne dopĺňané.

MUDr. Juraj Štefák 
predseda organizačného výboru zrazu

Srdečné poďakovanie
patrí firmám, ktoré svojím sponzorským príspevkom umožnili zvýšiť úroveň 
tohtoročného vrcholného podujatia slovenskej turistiky.

KOBIT-SK s. r. o.
M. R. Štefánika 2970/48
026 01 Dolný Kubín

MIBA SINTER SLOVAKIA s. r. o.
Nábrežie Oravy 625/1
026 17 Dolný Kubín

NOBEL AUTOMOTIVE SLOVAKIA s. r. o.
Nábrežie Oravy 625/12
026 17 Dolný Kubín

CHATA ZVEROVKA s. r. o.
027 32 Zuberec
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Propozície 37. zrazu cykloturistov KST
Hlavný organizátor: KST Orava Dolný Kubín
Spoluorganizátori: Regionálna rada KST Orava, Mesto Dolný Kubín,
 Krajská organizácia cestovného ruchu Žilina
Termín zrazu:  27. 8. – 30. 8. 2015
Zrazový priestor:  Dolný Kubín, Kemp Tília Gäceľ
Účasť na zraze: v zmysle podmienok stanovených v časti
 „Prihláška“ na webovej stránke zrazu
Prezentácia:  Štvrtok (27. 8. 2015)
 8.00–19.00 hod. Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín,
 Námestie Slobody, mestská časť Bysterec
 19.30–22.00 hod. Zrazový priestor Kemp Tília Gäcel, pri recepcii
 Piatok a Sobota (28. 8. a 29. 8.2015)
 8.00–22.00 hod. Zrazový priestor Kemp Tília Gäcel, pri recepcii
Dokladom prezentácie je „visačka“ účastníka, ktorú je povinný viditeľne nosiť. 
Oprávňuje k vstupu do zrazového priestoru Kemp Tília Gäcel,  na všetky podujatia 
zrazu,  ale umožňuje tiež voľný alebo zľavnený vstup do niektorých kultúrnych a špor-
tových zariadení v meste Dolný Kubín.
Parkovanie áut a autobusov: Vyhradené parkovacie miesta v areály Kempu Tília 
Gäcel a na parkovisku pred ubytovňou Kopačka.
Ďalšie informácie budú k dispozícii počas prezentácie.

Účasť na trasách:
Účasť na cyklo a peších trasách 37. zrazu cykloturistov KST je iba pre riadne pri-
hlásených a odprezentovaných účastníkov, po prihlásení sa na zvolenú trasu. Za 
neprihlásených organizátor nenesie zodpovednosť.
Účastník zrazu je povinný sa vopred informovať o profile a náročnosti trasy, a pri-
hlásiť sa iba na trasu zodpovedajúcu  jeho fyzickým a zdravotným schopnostiam 
a možnostiam, a prispôsobiť výstroj vrátane bicykla charakteru trasy a tiež počasiu.
Prihlasovanie na trasy je zabezpečené v miestach prezentácií, uvedených vyš-
šie, vo štvrtok od 8.00 do 21.00 hod.  a v piatok od 17.00 hod. 21.00 hod.
Organizátor trasy neberie zodpovednosť za turistov, ktorí nedodržia pokyny turis-
tických sprievodcov na trasách, odbočia z trasy, a neodôvodnene dlho sa zdržia na 
trase. Ak dôjde k prípadnému zraneniu, zablúdeniu, alebo inej mimoriadnej udalosti, 
je potrebné ihneď vhodnou formou, telefonicky informovať vedúceho trasy, ak nie 
je možné, tak organizátora zrazu na telefóne INFO – trvalá služba, aby mohli byť 
vykonané príslušné opatrenia. Všetky potrebné telefónne čísla sú na rube „visačky“ 
účastníka, preto ju treba vo vlastnom záujme neustále nosiť so sebou.
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C1. OKOLO ORAVSKEJ MAGURY
Kemp Tília Gäceľ – Oravská Poruba – Veličná – Istebné – Párnica – Zázrivá (ústredie) – Havrania (Zázrivá) – cyklokri-
žovatka Hoľa nad Klobučnou – Oravská Lesná (centrum) – Kubínska (O.Lesná) – Lehotská (O. Lesná) – cyklokrižovatka 
nad Lehotskou – Tanečník (Oravská lesná železnica) – Zákamenné – Breza – Lokca – Babín – Hruštín – cyklokrižovat-
ka Príslop – Oravský Podzámok – Kňažia (DK) – Mokraď (DK) – Mokraď, lavica (SAD) – Záskalie (DK) – Dolný Kubín
Parametre trasy: 93 km, cestná, náročná. Sobota 29. 8. 2015, štart 8.00 hod.
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C2. ORAVSKO - LIPTOVSKÁ
Kemp Tília Gäceľ – Hviezdoslavovo námestie (DK) – Vyšný Kubín – Leštiny – Osádka – Malatiná – Bukovina – Bobrovník 
– Liptovská Mara (priehrada) – Vlašky – Bešeňová – Liptovská Teplá – Lúčky – Osádka – Leštiny – Vyšný Kubín – Dolný 
Kubín.
Parametre trasy: 56 km, cestná, stredne náročná. Piatok 28. 8. 2015, štart 8.30 hod
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C3. NA LIPTOVSKÝ HRAD
Kemp Tília Gäceľ – Hviezdoslavovo námestie (DK) – Vyšný Kubín – Leštiny – Osádka – Malatiná – Liptovský hrad – 
Kalameny – Lúčky – Osádka – Leštiny – Vyšný Kubín – Dolný Kubín.
Parametre trasy: 46 km, horská, náročná. Piatok 28. 8. 2015, štart 8.30 hod.
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C4. POPOD KUBÍNSKU HOĽU
Kemp Tília Gäceľ – Oravská Poruba – cyklokrižovatka Istebné, lavica – Istebné – Revišné – Hotel Green – cyklokrižo-
vatka Kubínska hoľa, parkovisko – Grúň – Oravský Podzámok – Pribiš – Pucov – Medzibrodie nad Oravou – Mokraď 
(DK) – Mokraď, lavica (SAD) – Záskalie (DK) – Dolný Kubín.
Parametre trasy: 54 km, trek a horská, náročná. Sobota 29. 8. 2015, štart 8.30 hod.
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C5. TRI SOSNY
Kemp Tília Gäceľ – modrá lavica cez Oravu – Záskalie (DK) – Mokraď, lavica (SAD) – Mokraď (DK) – Kňažia (DK) – cyk-
lokrižovatka Racibor – Oravský Podzámok – Pribiš – cyklokrižovatka Tri sosny – cyklokrižovatka Košárec – Malatiná, 
Kút – cyklokrižovatka Malcovo – cyklokrižovatka Dielce – cyklokrižovatka Pustá poľana – Leštiny  – Vyšný Kubín – Dolný 
Kubín.
Parametre trasy: 42 km, horská stredne náročná. Piatok 28. 8. 2015, štart 8.30 hod



12

C6. DOLNOORAVSKÝ OKRUH
Kemp Tília Gäceľ – modrá lavica cez Oravu – Záskalie (DK) – Mokraď, lavica (SAD) – Mokraď (DK) – Medzibrodie nad 
Oravou – Pucov – Pokryváč – cyklokrižovatka Dielce – cyklokrižovatka Biela voda – Leštiny – Vyšný Kubín – Dolný 
Kubín.
Parametre trasy: 30 km, cestná, ľahká. Piatok 28. 8. 2015 a sobota 29. 8. 2015, štart 8.30 hod.
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C7. POZNÁVACIA
Kemp Tília Gäceľ – Hviezdoslavovo námestie (DK) – Jasenová – Vyšný Kubín – Leštiny – Vyšný Kubín – Dolný Kubín. 
(s peším výstupom na Vyšnokubínske skalky  a ku Slovenskému dvojkrížu)
Parametre trasy: 20 km, cestná, ľahká. Piatok 28. 8. 2015 a sobota 29. 8. 2015, štart 8.30 hod.
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P1: VYŠNOKUBÍNSKE SKALKY – SRŇACIE
Popis  trasy: Dolný Kubín Kopačka, križovatka na Medzihradné, Banisko, Tupá skala, Ostrá skala (814 
m n.m.), Zákľuky, Stodôlky, Úboč, Sv. Vendelín, Srňacie, Leštiny, Dolný Kubín.
Celá trasa 23 km, do Leštín 16 km (odtiaľ spoje), prevýšenie 566 m.
Piatok 28. 8. 2015, 8.30 hod. štart pešej trasy (Reštaurácia Kopačka)

P2: KUBÍNSKA HOĽA, PUCHMAJEROVEJ JAZIERKO
Popis trasy: Dolný Kubín Kopačka, most pri rieke Orava na zelenú, Trniny, Pikula, Chata Koliesko, chata 
na Kubínskej holi-sedlo, Predný Minčol (1394 m n. m.), Puchmajerovej jazierko (neznačený chodník), 
chata na Kubínskej holi, Záskalie, Dolný Kubín.
Celá trasa 23 km, prevýšenie 1000 m. Sobota 29. 8. 2015, 8.00 hod. štart pešej trasy (Reštaurácia Kopačka).
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Rámcový program 37. zrazu cykloturistov KST

Štvrtok 27. 8. 2015
Otvorenie zrazového priestoru – Kemp Tília Gäceľ
8.00 – 19.00 Prezentácia a prihlasovanie na trasy – Mestské kultúrne stredisko 

Dolný Kubín, Bysterec, Námestie slobody 
Voľný program. 
Prehliadka pamätihodností mesta Dolný Kubín so sprievodcom 
v prípade záujmu v popoludňajších hodinách, info pri prezentácii

17.30 – 19.30 Večera
19.30 – 22.00 Pokračovanie prezentácie a prihlasovania na trasy – Kemp Tília 

Gäceľ
19.30 Slávnostné otvorenie zrazu a kultúrny program – Kemp Tília Gäceľ, 

nasledovaný hudobnou produkciou do 23.00 hod.

Piatok 28. 8. 2015
6.30 – 8.00  Raňajky
8.30 štart cyklotrás C2, C3, C5, C6, C7 – Kemp Tília Gäceľ
8.30 štart pešej trasy P1 – ubytovňa a reštaurácia Kopačka
8.00 – 22.00 Prezentácia a prihlasovanie na trasy – Kemp Tília Gäceľ
16.00 Prehliadka pamätihodností mesta Dolný Kubín so sprievodcom
17.30 – 19.30 Večera
19.30 – 24.00 Cyklobál – Kemp Tília Gäceľ

Sobota 29. 8. 2015
6.30 – 8.00 Raňajky
8.00 štart pešej trasy P2 – ubytovňa a reštaurácia Kopačka
8.00 štart cyklotrasy C1 – Kemp Tília Gäceľ
8.30 štart cyklotrás C4, C6, C7 – Kemp Tília Gäceľ
17.30 – 19.30 Večera
19.30 Slávnostné ukončenie zrazu a kultúrny program – Kemp Tília Gäceľ, 

nasledovaný hudobnou produkciou do 24.00 hod.

Nedeľa 30. 8. 2015
6.30 – 8.00 Raňajky 

Voľný program
12.00 Uvoľnenie ubytovacích priestorov
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Cyklotrasy:

C1. OKOLO ORAVSKEJ MAGURY
Kemp Tília Gäceľ – Oravská Poruba – Veličná – Istebné – Párnica – Zázrivá (ústre-
die) – Havrania (Zázrivá) – cyklokrižovatka Hoľa nad Klobučnou – Oravská Lesná 
(centrum) – Kubínska (O.Lesná) – Lehotská (O. Lesná) – cyklokrižovatka nad 
Lehotskou – Tanečník (Oravská lesná železnica) – Zákamenné – Breza – Lokca 
– Babín – Hruštín – cyklokrižovatka Príslop – Oravský Podzámok – Kňažia (DK) – 
Mokraď (DK) – Mokraď, lavica (SAD) – Záskalie (DK) – Dolný Kubín
Parametre trasy: 93 km, cestná, náročná. Sobota 29. 8. 2015, štart 8.00 hod.

C2. ORAVSKO - LIPTOVSKÁ
Kemp Tília Gäceľ – Hviezdoslavovo námestie (DK) – Vyšný Kubín – Leštiny – Osádka 
– Malatiná – Bukovina – Bobrovník – Liptovská Mara (priehrada) – Vlašky – Bešeňová 
– Liptovská Teplá – Lúčky – Osádka – Leštiny – Vyšný Kubín – Dolný Kubín.
Parametre trasy: 56 km, cestná, stredne náročná. Piatok 28. 8. 2015, štart 8.30 hod.

C3. NA LIPTOVSKÝ HRAD
Kemp Tília Gäceľ – Hviezdoslavovo námestie (DK) – Vyšný Kubín – Leštiny – Osádka 
– Malatiná – Liptovský hrad – Kalameny – Lúčky – Osádka – Leštiny – Vyšný 
Kubín – Dolný Kubín.
Parametre trasy: 46 km, horská, náročná. Piatok 28. 8. 2015, štart 8.30 hod.

C4. POPOD KUBÍNSKU HOĽU
Kemp Tília Gäceľ – Oravská Poruba – cyklokrižovatka Istebné, lavica – Istebné 
– Revišné – Hotel Green – cyklokrižovatka Kubínska hoľa, parkovisko – Grúň – 
Oravský Podzámok – Pribiš – Pucov – Medzibrodie nad Oravou – Mokraď (DK) 
– Mokraď, lavica (SAD) – Záskalie (DK) – Dolný Kubín.
Parametre trasy: 54 km, trek a horská, náročná. Sobota 29. 8. 2015, štart 8.30 hod.

C5. TRI SOSNY
Kemp Tília Gäceľ – modrá lavica cez Oravu – Záskalie (DK) – Mokraď, lavica (SAD) 
– Mokraď (DK) – Kňažia (DK) – cyklokrižovatka Racibor – Oravský Podzámok – 
Pribiš – cyklokrižovatka Tri sosny – cyklokrižovatka Košárec – Malatiná, Kút – 
cyklokrižovatka Malcovo – cyklokrižovatka Dielce – cyklokrižovatka Pustá poľana – 
Leštiny  – Vyšný Kubín – Dolný Kubín.
Parametre trasy: 42 km, horská stredne náročná. Piatok 28. 8. 2015, štart 8.30 hod.
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C6. DOLNOORAVSKÝ OKRUH
Kemp Tília Gäceľ – modrá lavica cez Oravu – Záskalie (DK) – Mokraď, lavica (SAD) 
– Mokraď (DK) – Medzibrodie nad Oravou – Pucov – Pokryváč – cyklokrižovatka 
Dielce – cyklokrižovatka Biela voda – Leštiny – Vyšný Kubín – Dolný Kubín.
Parametre trasy: 30 km, cestná, ľahká. Piatok 28. 8. 2015 a sobota 29. 8. 2015, 
štart 8.30 hod.

C7. POZNÁVACIA
Kemp Tília Gäceľ – Hviezdoslavovo námestie (DK) – Jasenová – Vyšný Kubín – 
Leštiny – Vyšný Kubín – Dolný Kubín. (s peším výstupom na Vyšnokubínske skalky  
a ku Slovenskému dvojkrížu)
Parametre trasy: 20 km, cestná, ľahká. Piatok 28. 8. 2015 a sobota 29. 8. 2015, 
štart 8.30 hod.

Zvýraznené sú významné a zaujímavé miesta prírodného, kultúrneho alebo historic-
kého významu. A tiež miesta plánovaného občerstvenia na trase. To neznamená, že 
na každej z trás je i množstvo iných zaujímavostí. A tiež, že nemôže byť i neplánova-
né občerstvenie na trase.

Všetky piatkové trasy prechádzajú obcou Leštiny, kde okrem mimoriadnej historic-
kej zaujímavosti, dreveného artikulárneho kostolíka, bude na neďalekom futbalovom 
štadióne stretnutie všetkých účastníkov týchto trás pri guláši v prírode.

Pešie túry:

P1: VYŠNOKUBÍNSKE SKALKY – SRŇACIE
Popis  trasy: Dolný Kubín Kopačka, križovatka na Medzihradné, Banisko, Tupá skala, Ostrá 
skala (814 m n.m.), Zákľuky, Stodôlky, Úboč, Sv. Vendelín, Srňacie, Leštiny, Dolný Kubín. 
Celá trasa 23 km, do Leštín 16 km (odtiaľ spoje), prevýšenie 566 m.
Piatok 28. 8. 2015, 8.30 hod. štart pešej trasy (Reštaurácia Kopačka)

P2: KUBÍNSKA HOĽA, PUCHMAJEROVEJ JAZIERKO
Popis trasy: Dolný Kubín Kopačka, most pri rieke Orava na zelenú, Trniny, Pikula, 
Chata Koliesko, chata na Kubínskej holi-sedlo, Predný Minčol (1394 m n. m.), 
Puchmajerovej jazierko (neznačený chodník), chata na Kubínskej holi, Záskalie, 
Dolný Kubín.
Celá trasa 23 km, prevýšenie 1000 m.
Sobota 29. 8. 2015, 8.00 hod. štart pešej trasy (Reštaurácia Kopačka).
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Dôležité upozornenia
• Každý účastník sa zúčastňuje turistického podujatia na vlastné riziko. Odporúča 

sa, aby každý účastník vo vlastnom záujme mal so sebou okrem osobných do-
kladov aj preukaz poistenca zdravotného poistenia, Európsky preukaz zdravot-
ného poistenia a uzavrel individuálne komerčné poistenie.

• Účastníci sú povinní dodržiavať  zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v zne-
ní neskorších predpisov a to najmä ustanovenia § 52 - osobitne ustanovenia 
o chodcoch ako aj ustanovenia § 55 – osobitne ustanovenia o cyklistoch. 

• V ods. 2) predmetného § sa uvádza, že za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista 
jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnene reflexné 
prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. 

• V ods. 9) sa uvádza, že cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce 
chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklista mladší ako 
15 rokov. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci. 

• Organizátor odporúča účastníkom cykloturistických trás používať ochrannú prilbu 
aj počas jazdy bicyklom na mestských komunikáciách. 

• Účastníci sú povinní počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, 
na majetku, na prírode a životnom prostredí v zmysle znenia § 415 zákona 
č. 40/1994 Zb. Občianskeho zákonníka.

Povinnosti účastníka
• Každý účastník musí  byť riadne prezentovaný a musí mať vopred uhradené 

všetky poplatky týkajúce sa nákladov na podujatie vopred uvedené organizátorom 
zrazu (poplatky na ubytovanie, účastnícky poplatok, úhrada stravného a pod.).

• Je povinný počas celého trvania stretnutia na viditeľnom mieste nosiť označenie účast-
níka zrazu, ktoré mu bude vydané organizátorom podujatia hneď pri prezentácii.

• Spolupracuje pri  zabezpečovaní  ochrany majetku a bezpečnosti  účastníkov 
zrazu s organizátormi turistického zrazu a to dodržiavaním bezpečnostných a pro-
tipožiarných pokynov organizačného štábu.  V prípade narušenia bezpečnosti zra-
zového  priestoru, nejakého ohrozenia, krádeže a pod. je povinný to ihneď ohlásiť 
svojmu vedúcemu a  následne príslušným členom organizačného štábu.

• V mieste ubytovania (v izbách internátov, alebo v priestoroch iného typu ubyto-
vania) sa zaväzuje udržiavať čistotu a poriadok (odpadky dávať do pripravených 
košov a pod.), ako i v priestoroch hygienických zariadení (WC, sprchy, umývadlá 
a pod.), chráni a nepoškodzuje prenajaté zariadenia.

• Sa zaväzuje dodržiavať dobu nočného pokoja v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod.
• Je povinný hlásiť každý úraz alebo chorobu svojmu najbližšiemu vedúcemu a ná-

sledne táborovej, alebo zdravotnej službe turistického zrazu.
• V priestoroch zrazu (stanového tábora, v budove školy, internátu, areáli školy, 
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internátu, alebo iného typu ubytovania) je fajčenie povolene iba vo vyhradených 
priestoroch.

• Pri spôsobení škody na zariadeniach počas pobytu na turistickom zraze sa zavä-
zuje organizátorovi podujatia škodu bezodkladne uhradiť.

Harmonogram cyklotrás a peších trás:

Štvrtok 27. 8. 2015

Piatok 28. 8. 2015 C2 C3 C5 C6 C7 P1

Sobota 29. 8. 2015 C1 C4 C6 C7 P2

Nedeľa 30. 8. 2015

• Štart cyklotrasy C1 je o 8.00 hod. Štart všetkých ostatných cyklotrás je o 8.30 
hod. z priestorov Kemp Tília Gäcel.

• Štart všetkých peších trás je pred Reštauráciou Kopačka.

Spoluorganizátor
37. zrazu cykloturistov KST
Krajská organizácia cestovného ruchu Žilina

Pivovar STEIGER a. s., Vyhne
www.steiger.sk

w w w . a q u a k u b i n . e u
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