ŠK MAGNEZIT FERONA KOŠICE
pri príležitosti Dňa mesta Košice
v spolupráci s

Klubom Slovenských Turistov
a
Klubom Turistov Mesta Košice
PONÚKA PRE VŠETKÝCH MILOVNÍKOV PRÍRODY A TURISTIKY

v dňoch 1. a 2. mája

43. MAGNEZITÁRSKU 60-ku

Potvrdenie účasti elektronicky: na e-mailovú adresu turistakuko@netkosice.sk prosím zaslať
nasledovné štatistické údaje:
priezvisko a meno
rok narodenia
mesto bydliska
prejdená trasa: z ..... do ..... , počet prejdených kilometrov, prevýšenie v metroch a presun
pešo alebo na bicykli, zvolenú trasu je možné absolvovať v sobotu alebo v nedeľu
jednu, dve fotografie potvrdzujúcu prejdenú trasu
Účasť následne potvrdím elektronicky zaslaním účastníckeho listu na meno . Odznak bude odovzdaný
spolu s prekvapením osobne po účasti na 44. Magnezitárskej 60-ke 7. mája 2022 .

B - 40 km, 1440 m prevýšenie

Milí turisti pozývame Vás na netradičný pobyt v peknej májovej prírode. Aktívny pobyt v prírode je
prevenciou proti návyku na fajčenie, alkohol a drogy hlavne u mládeže. Zvyšuje kondíciu, znižuje
riziko kardio-vaskulárnych chorôb a prináša celkové zlepšenie zdravotného stavu, čo v dnešných
dňoch každý z nás potrebuje.
Nechceme aby Magnezitárska 60-ka bola o strážení rúšok, nariadení a vyhlášok, preto zúčastníte
sa 43. Magnezitárskej 60-ky individuálne alebo v malých skupinkách maximálne do 6 turistov plus
vedúci. Dôležité je dodržiavanie odstupu, nosenie rúšok resp. respirátorov a dezinfekcia rúk. Dodržujte
prosím podmienky stanovené vyhláškou ÚVZ SR.
Dúfame, že 44. Magnezitárska 60-ka, o rok 7. mája 2022 už bude klasika – čaj pri prezentácii,
občerstvenie na kontrolách, milé stretnutia turistov, cieľ u Ďuriho na Hornom Bankove, tombola, ... .

Popis doporučenej trasy: Gelnica žel. stanica - Cenderling - ch. Erika - ch. Lajoška - Horný Bankov
- Košice; Vyhodnotenie ako u trasy A;

INFORMÁCIE : Ing. Štefan KUIŠ, Športklub Magnezit Ferona, Ždiarska 21, 040 12 Košice;

C - 35 km, 1250 m prevýšenie

č.t.: +421 905/ 506 764; e-mail: turistakuko@netkosice.sk;
www.magnezitferona.info; www.horami.sk;

netradičnú

z Krompách do Košíc, ( alebo aj po inej trase )
DOPORUČENÉ TRASY

PEŠIE - A, B, C, D, E;

A - 60 km, 2270 m prevýšenie
Popis doporučenej trasy: Krompachy žel. stanica - Plejsy - Gelnica - Perlová dolina – Kojšovská
hoľa – chata Erika - ch.Lajoška - Horný Bankov – Košice; Vyhodnotenie elektronicky;

( doporučené pre záujemcov z Moldavy, Rudníka, Jasova, Poproča, ale aj z … )
Popis doporučenej trasy: zastávka SAD v Poproči - Biely kameň - ch. Erika - ďalej ako u trasy A;

D - 30 km, 950 m prevýšenie
Popis doporučenej trasy: konečná zastávka SAD v Zlatej Idke - chata Erika - ch. Lajoška - Horný
Bankov – Košice; Vyhodnotenie ako u trasy A;

E - 25 km, 1220 m prevýšenie
Popis doporučenej trasy: Gelnica žel. stanica - Perlová dolina - Kojšovská hoľa - chata Erika - Zlatá
Idka Vyhodnotenie ako u trasy A;

TRASY

CYKLO

Všetky trasy je možné absolvovať aj na
, treba však byť ohľaduplný voči
peším turistom. Popis doporučených trás viď. pešie trasy.
Prezentácia: toho roku bez prezentácie, potvrdenie účasti
Občerstvenie: obmedzené podľa podmienok stanovených vyhláškou ÚVZ SR,
doporučujeme z vlastných zásob

40. RUDOHORSKÁ 100-vka sa uskutoční 19. júna 2021
( aspoň dúfame )

