PIEŠTANSKÁ BUD-FITka
1.5.2019
44. ročník opäť so širokou ponukou trás a kontrolných stanovíšť pre širokú verejnosť

TRASY SÚ VHODNÉ PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ, RODINY S DEŤMI, ZAČIATOČNÍKOV I POKROČILÝCH
P1-PLULÍKOV PEŠÍ OKRUH - slávnostný štart o 8,30 hod.
trasa diaľkového pochodu pre pešiu turistiku a severskú chôdzu
(Nordic Walking) s tromi kontrolnými stanovišťami v rešt. ČERTOVA
PEC(2), pri RZ VÝTOKY(3) a na ROZCESTÍ(8) pri Ducovom o celkovej
dĺžke cca 37 km
P2-DOMINOV PEŠÍ OKRUH - slávnostný štart o 9,30 hod.
trasa pre pešiu turistiku a severskú chôdzu (Nordic Walking) s tromi
kontrolnými stanovišťami v rešt. ČERTOVA PEC(2), v hostinci
HAVRAN(5) a v rešt. FURMAN(6) o celkovej dĺžke cca 20 km
P3-BEETHOVENOV PEŠÍ OKRUH - slávnostný štart o 10,30 hod.
trasa pre pešiu turistiku a severskú chôdzu (Nordic Walking) s tromi
kontrolnými stanovišťami pri PRAMENI(1) term. vody v Napoleon.
kúpeľoch, v hostinci HAVRAN(5) a rešt. FURMAN(6) o celkovej dĺžke
cca 14 km

C1- HORE VÁHOM – DOLE VÁHOM - 6.ročník CYKLOVÝLETU pod
vedením inštruktorky Ivetky Muchy Ondrášikovej a Vierky
Mikeskovej, slávnostný štart o 9,00 hod, cyklotrasa s okruhom
vedeným po historických zaujímavostiach, cestných komunikáciách
a Vážskej cyklomagistrále s možnými odbočkami na hrad Čachtice
a hrad Beckov o celkovej dĺžke cca 60 km. Bližšie info: i.m.o@azet.sk,
C2- BRUNOVSKÝ CYKLO OKRUH- slávnostný štart o 10,00
hod, cyklotrasa celá vedená mimo cestnej premávky s dvomi
kontrolnými stanovišťami, jedným v rešt. PIZZA MIA(7) Brunovce
a druhým na ROZCESTÍ(8) pri Ducovom o celkovej dĺžke cca 23 km
C3- KOLOOKRUH SLŇAVA – CYKLOTRASA so slávnostným štartom
o 11,00 hod., celá vedená mimo cestnej premávky okolo vodnej
nádrže Sĺňava, s výhľadmi na jeho scenériu a jedným kontrolným
stanovišťom v letnom bufete DINO(9) o celkovej dĺžke cca 12 km

 ŠTART PRE VŠETKY TRASY na nezmenenom mieste pri SOCHE BARLOLAMAČA na Kolonádovom moste a CIEĽ PRE
VŠETKY TRASY na novom mieste v CAMPINGU PULLMAN (www.campingpiestany.sk) na ľavom brehu vodnej nádrže
Sĺňava, ŠTARTOVNÉ 0 Eur
 PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV PRE PEŠIU TURISTIKU a NORDING WALKING: trasa P1 od 8,00 do 8,30 hod,
trasa P2 od 8,30 do 9,30 hod., trasa P3 od 9,30 do10,30 hod. a PRE CYKLOTURISTIKU: trasa C1 od 8,00 do 9,00 hod.,
trasaC2 od 9,00 do 10,00 hod., trasa C3 od 10,00 do 11,00 hod.; na štarte mapa a popis tratí a pre záujemcov
inštruktáž pre Nordic Walking od akreditovanej inštruktorky Lei Michalčíkovej
 DOPRAVA na štart individuálna s možnosťou využitia autobusov MHD a z cieľa do Piešťan možnosť využiť autobusovú
linku Hlohovec-Piešťany v popoludňajších hodinách cca každú 1,5 hodinu
 Organizátor: TJ Bezovec Piešťany; spoluorganizátor: KST Tesla Piešťany za podpory AŠK Piešťany
 Bližšie info: www.tjbezovec.sk , facebook.com/tjbezovec , www.askpn.sk , ladislav.belescak@askpn.sk , tjbezovec@gmail.com
tel.: 0917 552 753 , 0910 834 341

PO ABSOLVOVANÍ V CIELI DIPLOM, ODZNAK, ČAJ A KAPUSTNICA PRI ŽIVEJ HUDBE

