PO STOPÁCH VLADA PLULÍKA
Podujatie olympijského dňa 2019

2. ročník - 22.6.2019
Narodený: Piešťany 1963

Nezvestný: Broad Peak 2008

TRASY SÚ VHODNÉ PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ, RODINY S DEŤMI, ZAČIATOČNÍKOV I POKROČILÝCH
Program podujatia:
9,00 – 12,00 hod. – Prezentácia účastníkov v RZ Výtoky,
účastníci cieľovej jazdy po príjazde do cieľa
10,45 hod. – Vytvorenie živého olympijského symbolu a
obdržanie knihy EVEREST-98 SVEDECTVÁ autorky Jany
Plulíkovej všetkými zúčastnenými
11,00 hod.–Slávnostný hromadný štart s fotografovaním
a filmovaním zúčastnených
11,30 – 15,00 hod. – Turnaj v záhradnom krikete
o putovný pohár Vlada Plulíka
12,00 – 15,00 hod. – Príchod účastníkov pešej túry
a cieľovej jazdy cykloturistov do cieľa v RZ Výtoky,
opekanie špekáčikov, netradičné športové hry a súťaže,
voľný program
15,00 hod. – Vyhodnotenie podujatia a ocenenia
účastníkov, uzávierka tratí a bicyklového depa
16,00 hod. – Ukončenie podujatia

Podrobnejšie informácie o trasách:
Hlavná pešia trasa meria cca 6 km o prevýšení 300 m, je vhodná aj
pre severskú chôdzu (Nordic Walking), pričom okruh vedie so štartu v
RZ Výtoky po značených turistických chodníkoch nahor cez prírodné
pamiatky Veľkej a Malej dolnosokolskej jaskyne, cez pietne miesto
Vlada Plulíka, s uctením si jeho pamiatky a cez prírodnú pamiatku
Visiace skaly späť po náučnom chodníku do cieľa v RZ Výtoky
Cieľová cyklo jazda meria cca 20 km a je s individuálnym
a neorganizovaným štartom z Piešťan za Krajinským mostom vpravo
na ľavom brehu Váhu, vedie po žlto značenej cyklotrase nahor a pri
sedle Havran sa napojí na červeno značenú cyklotrasu hrebeňom
Považského Inovca , ktorou pokračuje až na Krahulčie vrchy. Tu sa
zastavíme a v organizátormi stráženom bicyklovom depe(od 10,00
do 15,00 hod.) odložíme bicykel a pešo po turistickom chodníku
zelenej značky (cca 100 m) sa dostaneme k pietnemu miestu Vlada
Plulika, kde si minútou ticha uctíme jeho pamiatku, vrátime sa pešo
do depa pre bicykel a pokračujeme v jazde až do sedla GajdaTrhovičná lúka, kde trasa odbočí z hrebeňa doľava na žlto značenú
cyklotrasu, chodníkom, neskôr cestou, zjazdom a zákrutami klesá až
do cieľa v RZ Výtoky.




Prezentácia, štart a cieľ: Rekreačné zariadenie Výtoky – Moravany n/V ( www.vytoky.sk )
Účastnícky poplatok dospelá osoba 1 Eur a deti 0,50 Eur. ( informačná skladačka, mapa s popisom trás, poukaz na špekáčik,
odznak a ďakovný list.)
 Vecnými cenami budú odmenení najmladší, najstarší a najvzdialenejší účastník a prví traja z turnaja v záhradnom krikete
 Bufet PERLA s ponukou občerstvenia, jedla a špekáčikov na opekanie otvorený od 9,00 hod. do 16, 00 hod.
 Doprava na štart z cieľa a na miesto podujatia do Moravian nad /Váhom – VÝTOKY individuálna, parkovanie usmernené. Pre
bicykle zabezpečené strážené depo na Krahulčích vrchoch a na Výtokoch.
 Usporiadateľ: KST Tesla Piešťany; spoluorg.: AŠK Piešťany za podpory OZ Vlada Plulíka Piešťany a Olympijského klubu Trnava



www.askpn.sk , facebook.com/asociaciasportovychklubovpiestany, ladislav.belescak@askpn.sk , tel: 0917 552 753

PODUJATIE SA REALIZUJE S FINANČNOU PODPOROU TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

