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slovenských turistov Prievidza  

                          organizujú                       

  XXXIX. ročník  Pochodu vďaky SNP 

           18. januára 2014 (sobota) 
     pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica 

 

Miesto  Obec Cigeľ a Mesto Handlov{ 
Účasť Organizovaní aj neorganizovaní v telovýchove vo všetkých vekových kategóri{ch nad 10 rokov.  

Mladšie deti v sprievode dospelých. V z{ujme bezpečnosti neodporúčame účasť detí mladších 

ako 3 roky. 

 Prihl{siť sa možno priamo na prezent{cií v Cigli a v Handlovej. 

  

  

Účastnícky poplatok    Dospelí : 2,50 - € , deti do 15 rokov: 1, -  €  
V poplatku je zahrnuté občerstvenie, odznak, účastnícky list, poistenie, doprava mimoriadnym 

spojom a technické zabezpečenie. 

Ubytovanie Z{ujem o ubytovanie je potrebné nahl{siť dopredu a nevyhnutné je priniesť si vlastný spací 

vak. 

Doprava  Železničn{ stanica n{stupište č. 14  z Prievidze do Cigľa v čase 7.20 – 8.30 hod. 

                     Handlov{ – Dom kultúry – Cigeľ  odchod: 8.15 hod 

  Po ukončení akcie :  z Cigľa – do  Prievidze od 13.00 - 16.00 hod. 

Prezent{cia Dom kultúry Cigeľ – 7.30 – 9.30 hod. 

                         Dom kultúry Handlov{ 7.30 hod. - 8.15 hod. 

                         ZŠ Morovnianska cesta 9.00 – 9.30 hod.  pre trasu   P3 

  

  

  

Sl{vnostné otvorenie Cigeľ - Pamätník padlých o 9.00 hod. 
Štart pre všetky trasy priebežný 

Lyžiarske trasy   
L1 Cigeľ  - Biely kameň – Cigeľ.  Farba  modr{.  

      Dĺžka 20 km, prevýšenie 660 m, n{ročnosť: ťažk{ . 

 
L3 Cigeľ – Murovan{ chata – Cigeľ. Farba  modr{, nad  vlekom zelen{.  

       Dĺžka 16 km, prevýšenie 380 m, n{ročnosť: stredne ťažk{. 

 

 

L2 Cigeľ – Handlov{ – ZŠ Morovnianska cesta. Farba modr{, nad  vlekom zelen{.  

      Dĺžka 10 km, prevýšenie 420 m, n{ročnosť: stredne ťažk{. 

Pešie trasy           
P 1 Cigeľ – Biely kameň - Cigeľ.  

       Dĺžka 10 km, prevýšenie 660 m, n{ročnosť: stredne ťažk{. 

 
P 2 Cigeľ – Tri studničky – Handlov{ – ZŠ Morovnianska cesta.  

       Dĺžka 15 km, prevýšenie 420 m, n{ročnosť: stredne ťažk{. 

 
P 3 Handlov{ ZŠ Morovnianska cesta – Tri studničky - ZŠ Morovnianska cesta.  

        Dĺžka 6km, prevýšenie 150 m, n{ročnosť: pre ml{dež a rodičov s deťmi. 

 
P 4 Cigeľ – Jančekova skala – Cigeľ.  

        Dĺžka 6 km, prevýšenie 420 m, náročnosť: pre mládež a rodičov s deťmi 

    

   POCHODU SA KAŽDÝ ZÚČASTŇUJE NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE! 

   Účastníci sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov.  
   Po absolvovaní  pochodu je nutné, aby každý účastník v cieli odovzdal štartový preukaz, kde obdrží občerstvenie a     

   účastnícky odznak.  Na tras{ch je zabezpečen{ zdravotnícka služba a občerstvenie. 

Prineste si so sebou preukaz zdravotného poistenia. 
   Inform{cie: www.cigel.sk, www.handlova.sk ,  www.pochodvdaky.sk 

http://www.handlova.sk/
http://www.pochodvdaky.sk/

