LEGIOLIST - SK (pochodový list)
pokyny pro účastníky 6. Legionářského marše (LeM)
mezinárodní trasa se startem v Čierném (okr. Čadca)

Sobota 28. 7. 2018

registrační číslo _____________
čas START │CÍL _________│_________

Samoobslužný LEGIOLIST – před maršem vytisknout! Na rubovou stranu
přidávejte otisky razítek získané na chatách, v restauracích a obchodech!
TRASA základní
START Čierne kostel► Hrčava► rest. U Turka v Bukovci► Bahenec rekr. středisko (razítko v bufetu)► polská tur. chata
Velký Stožek► CÍL Nýdek Hluchová-Kolibiska.

TRASA alternativní
START Čierne kostel► Trojmezí► polská Javorzynka► nejvýchodnější bod ČR► rest. U Turka (R)► Písek, rest.
Labaj u požární zbrojnice► údolí Kotelnice► chata Filipka (R) > CÍL Nýdek Hluchová-Kolibiska.
Délky tras jsou v rozmezí 18 - 25 km; nejvyšší bod ,978 m n.m., dosáhnou účastníci na vrcholu Velkého Stožku; maximální
převyšení neboli stoupání činí 700m. Zvýrazněné trasy na přiložené mapě (sever, jih) lze libovolně kombinovat. Legionářský
marš lze absolvovat pěšky nebo na kole.

Start:

Na trasách:

Cíl:

■ Od kostela Sv. Petra a Pavla v Čiernem nebo ze žel. stanice Čierne zastávka (o výchozí razítko na LEGIOLIST poproste v
KORUNĚ nebo marketu COOP).
■ Registrační poplatek od účastníků ze Slovenska nevybíráme. Vytiskněte si tento LEGIOLIST anebo použíjte jiný
způsob prokázání absolvované trasy (např. turistický deník nebo fotodokumentaci z absolvované trasy).
■ Podrobnou mapu s vyznačenými trasami doporučujeme stáhnout ze stránek www..snejdarek.cz. Můžete samozřejmě
putovat podle vlastních papírových či mobilních map. Turisté znalí Slezských Beskyd mohou jít i naslepo, podle
vlastního uvážení, aby dosud nepoznaná zákoutí.
■ Nabízené trasy vedou zčásti po státní hranici a můžete odbočit i do polské Javořinky. Nezapomeňte proto své doklady,
případně polské zloté. Chata na Velkém Stožku (schronisko PTTK) leží u hranice na polském území.
■ Zobrazený průběh a popis tras není závazný, přestože ho doporučujeme především pěším účastníkům. Zdatní turisté
a cyklisté mohou zvolit jiné, vlastní trasy. Důležité je získat otisky razítek z veřejných zařízení na průchozích místech, které
Tyto Vám v cíli poslouží jako podklad pro vyhotovení Legionářského diplomu.
■ Každý účastník pochodu jde na vlastní zodpovědnost. Trasy jsou vedeny po bezpečných, převážně značených turistických
cestách a pěšinách. Z hřebenových poloh je dostatek sestupových zkratek do údolí.
■ Některá údolí nejsou pokrytá mobilním signálem. V cíli můžete využít pevnou telefonní linku.
■ V cíli budeme účastníkům pochodu k dispozici od 10. do 20. hod.
■ Po příchodu do cíle a předložení LEGIOLISTU s otisky razítek Vás zaregistrujeme a obdržíte zalaminovaný Legionářský
diplom doplněný o osobní data, délku a způsob absolvované trasy.
■ V hospůdce na Kolibiskách si budete moci dopřát jídlo a pití, na čepu bude tradiční RADEGAST. Odpoledne a večer nám
zpestří country skupina Labajovci. K tanci bude připraven taneční parket. Den si můžete prodloužit u táboráku.
■ K návratu můžete využít autobusy s odjezdy v 15:45, 17:45 a 20:30. Pojedou z Kolibisek na vlakové nádraží do Bystřice.
Za autobus se platí organizátorům v cíli 10 Kč.

Zájemcům o absolvování českých tras se startem v Bystřici u Lisztwana (BOWLING)
doporučujeme prostudovat pokyny zveřejňované na www.snejdarek.cz a sledovat je až
do 28. 7. 2018. Zde můžete dohledat vše o letošním i minulých ročnících Legionářského marše.
Telefonické spojení na organizátory: +420 721 823 498, +420 603 450 988;

Pevná linka v cíli: +420 558 356 221

Elektronické kontakty: majer.petr@centrum.cz, macosek-geo@volny.cz
S tímto LEGIOLISTEM zacházejte důstojně, zůstane Vám na památku!

