POZVÁNKA
na100 km NON-STOP pochod za 24 hodín
CHODNÍKMI MALÝCH KARPÁT
MEDZI
BRATISLAVOU A ZOCHOVOU CHATOU

TESLÁCKA STOVKA
18.-19. 09. 2021 (sobota - nedeľa)
38. ročník diaľkového turistického pochodu
ŠTART : individuálny, v sobotu 18.9. v Bratislave na hl. žel. stanici
PREZENTÁCIA: Bratislava – koliba, bufety pri cvičnej lúke 5.30-8.00 h
(možnosť odloženia si batožín medzi prezentáciou a cieľom 

ŠTARTOVNÉ : 5,-eu

POPIS 100 km : Bratislava, hlavná žel. stanica

(samoštart) – Koliba – Kamzík
(registrácia) – Pod Chlmcom – Kačín – Marianka – Borinka – Pajštún (cieľ 25 KM) –
Košarisko, rešt. Zapadnutý kút (cieľ 35KM) – Tri kamenné kopce - Zumberg – Veľká
Homoľa, rozhľadňa – observatórium – Chata pod lesom (cieľ 55 KM) – Hubalová –
Čermáková lúka – Skalnatá – Pezinská Baba, Chata Korenný vrch (cieľ 65 KM) – Konské
hlavy – Tri kamenné kopce – Biely kríž – Spariská – Bratislava, Kamzík (cieľ 100 KM).
NOČNÁ TRASA PRE ROMANTIKOV  , 35 km : Pezinská Baba, Chata Korenný vrch –
Konské hlavy – Tri kamenné kopce – Biely kríž – Spariská – Bratislava, Kamzík (cieľ).
ŠTART NOČNEJ TRASY : Pezinská Baba, Chata Korenný vrch od 15.– 18.00 hod.
VEDÚCI : Jozef Junas, 0911 084999, jozef.junas.59@gmail.com
Pre nadšencov cykloturistiky je pripravená AJ cyklotrasa s prezentáciou
na Kamzíku v čase, ako majú peší turisti. Žiadame, aby cykloturisti mali bicykel
vybavený zvončekom a cykloturisti dodržiavali všetky predpisy a vyhlášky pre pohyb v teréne a
po štátnych cestách Popis cyklotrasy medzi Ba a Zoch.chatou bude na prezentacii…
POZNÁMKA :
1 - Podujatie je zaradené do súťaže MALOKARPATSKÝ SUPERDIAĽKOPLAZ 2021.
2 - Na podujatí možno plniť podmienky Výkonnostného odznaku pešej turistiky (VOPT).
3 - Na mnohých úsekoch jedn. trás je možné plniť podmienky Odznaku Cesty hrdinov SNP
(záznamníky budú k dispozícii na prezentácii  )

Prajeme vám príjemný pobyt na malokarpatských chodníkoch

CIELE KRATŠÍCH PEŠÍCH TRÁS (možnosť aj diplomu za kratšie trasy…):
- Bratislava – Borinka (cieľ 25 KM)
- Bratislava – Košarisko, ree.Zapadnutý kút (cieľ 35KM)
- Bratislava – Zochova chata, CHATA POD LESOM na Piesku (cieľ 55KM)
- Bratislava – Pezinská Baba, Chata pod Korennym vrchom (cieľ 65 KM)
- nočná trasa 35 KM : Pezinská Baba, chata pod Korennym vrchom – Bratislava.

UBYTOVANIE : v cieli 65 km na Pez.Babe, v Chate Korenný vrch je obmezená možnosť
ubytovania. Info:0904/856815, 0907/989328, chata@chata-kv.sk, www.chata-kv.sk

-----------------------------------------------

Malokarpatský superdiaľkolaz 2021 (MKSD 2021) :
PRAVIDLÁ UPRAVENÉ NA ZÁKLADE ŽIADOSTÍ SÚŤAŽIACICH A
PLATNÉ PRE ROK 2021
Termíny stoviek zaradených v roku 2021 do súťaže
- TRNAVSKÁ STOVKA – 5. -6. VI. 2021 – štart – samoštart je v Bratislave na hlavnej žel. stanici,
registrácia 05:30-8:00 v Bratislava - Kamzík v priebehu túry na červenej tur. značke pri cv. lúke.
- POCHOD ŠPCH – 21.-22.VIII. 2021 – štart a registrácia pred žst. Nové Mesto nad Váhom
6.-8.00 h.
- MKMK – 20.-22.VIII. 2021 – registrácia - https://100mkmk.wbl.sk/Zakladne-informacie-.html ,
štart Chtelnica, areál Základnej školy (Námestie 1. mája 3) v piatok 20. augusta o 14:00 h.
- TESLÁCKA STOVKA ( 2x50 a dosť !!! ) – 18.-19. IX. 2021 – štart – samoštart je v Bratislave
na hlavnej žel. stanici, registrácia 05:30-8:00 v Bratislava - Kamzík v priebehu túry na červenej tur.
značke pri cvičnej lúke.
- LAZOVÁ STOVKA – 30.-31.X. 2021 - registrácia - www.lazovka.wbl.sk, štart Vrbové, ZŠ 6.00 h
POZNÁMKA č.1 : pre udelenie titulu MKSD 2021 treba prejsť minimálne tri z uvedených stoviek
a zaslať mailom kópie diplomov z týchto stoviek na mail : jozef.junas.59@gmail.com
POZNÁMKA č.2 :
( ÚPRAVA PRAVIDIEL PLNENIA MKSD pre 2021 ) :
Na základe mnohých žiadostí od diaľkoplazov, či je možné
v tomto kalendárnom roku 2021 pochod MKMK, ktorý je v tom
istom termíne ako Pochod ŠPCH, zaradiť do súťaže MKSD
2021, pretože už majú zaplatené štartovné na MKMK, ale radi
by plnili aj podmienky MKSD, prišlo k vzájomnej dohode
hlavných organizátorov vyššie uvádzaných stoviek
a bolo týmto žiadostiam vyhovené....takže pokiaľ diaľkoplazi
pôjdu buď Pochod ŠPCH, alebo MKMK a preukážu sa
diplomom z tejto akcie (Pochod ŠPCH, alebo MKMK) +
+ 2-mi ďaľšími diplomami z 3-och vyššie uvedených stoviek
(Trnavská100, Teslácka 100 a Lazová100), bude im udelený
titul MALOKARPATSKÝ SUPERDIAĽKOPLAZ 2021.

