LEGIOLIST
legitimace a manuál účastníka III. Legionářského marše
registrační číslo _____________
čas na startu a v cíli ________│_________

TRASA 10

Délka 10 km, stoupání 520 m, nejvyšší bod 835 m n. m.
Start Bystřice Bowling > Polední (R) > Loučka > chata Filipka (R) > cíl, hostinec Nýdek Hluchová-Kolibiska.

TRASA 25 Délka 25 km, stoupání 1370 m, nejvyšší bod 995 m n. m.
Start Bystřice Bowling >Polední (R) > resturace Nýdečanka > Sedlo (R) u meteorologické stanice > turistická chata
na Čantoryji (R) > vrchol Velké Čantoryje s rozhlednou > Beskydské sedlo > Velký Sošov > Česlar > soukromá
tur. chata Malý Stožek (R) v Polsku „Cieslarovka“ > cíl, hostinec Nýdek Hluchová-Kolibiska.
TRASA 50

Délka 50 km, stoupání 2250 m, nejvyšší bod 995 m n. m.
Start Bystřice Bowling > Polední (R) > resturace Nýdečanka > Sedlo (R) u meteorologické stanice > tur. chata na
Čantoryji (R) > vrchol Velké Čantoryje s rozhlednou > Beskydské sedlo > Velký Sošov > Česlar > soukromá tur. chata
Malý Stožek (R) v Polsku > hostinec Nýdek Hluchová-Kolibiska (R) > tur. chata Velký Stožek (R) v Polsku
> rekreační středisko (bufet u koupaliště) Bahenec (R) > Bukovec, hostinec U Turka (R) > Kotelnice > Kostkov > osada
Zimný (matiční pomník) > Filipka vrchol > tur. chata Filipka (R) > cíl, hostinec Nýdek Hluchová-Kolibiska.

Časové limity:

Pozoruhodné:

■ Registrace na startu v Bystřici u restaurace Bowling od 6:00 do 11:00 hod.
■ Stanoviště s kontrolním razítkem na Polední bude k dispozici od 7:00 do 12:00 hod.
■ Cíl na Kolibiskách bude v provozu od 10:00 do 20:00 hod. Zájemcům o 50-ti km trasu doporučujeme průchod
kontrolou na Kolibiskách mezi 10:00 a 14:00.
■ Z konečné na Kolibiskách je zajištěn autobus přes Nýdek do Bystřice s odjezdem v 15, 18 a 21 hod. Po domluvě
i v jiném čase.
■ Na vrcholu Polední (672 m n. m.) se v 11:00 hod. uskuteční tradiční vlastenecké shromáždění. Připomeneme
600. výročí upálení Mistra Jana Husa a 100 let od vzniku čs. legií. Akci doplní tematická výstava na venkovních
panelech. K dispozici bude i občerstvení, včetně legionářského řezu.
■ Každý příchozí bude za kámen donesený na Českou mohylu o hmotnosti alespoň jednoho

kilogramu odměněn Šnejdárkovým grošem 3. ražby!
Důležité:

Ostatní:

■ Jednotné startovné činí 10 Kč (děti do 10 let zdarma). Bude vybíráno při registraci na startu, kde každý účastník
obdrží originál tohoto LEGIOLISTU ve formátu A4.
■ Náročnost trasy si volíte podle svého uvážení a můžete své rozhodnutí změnit i v průběhu pochodu. Do cíle však
musíte dorazit před 20. hodinou, aby Vaše úsilí mohlo být korunováno Legionářským diplomem.
■ Podle razítek z kontrolních stanovišť (R) otištěných na tomto LEGIOLISTU obdržíte vyplněný a zalaminovaný
diplom s uvedením osobních dat, typu a délky absolvované trasy. Např. „Cyklo 50 km“.
■ Zájemci o absolvování pěší 50-ti kilometrové trasy by měli zahájit pochod před osmou hodinou ranní.
■ Trasy 25 a 50 vedou z části po státní hranici. Nezapomeňte proto vlastní doklady, případně polské zloté!
■ Na všech trasách LeM narazíte na obchody, restaurace a turistické chaty. Některé se nacházejí nedaleko státní
hranice, ale už na polském území. V orientační mapce je většina míst umožňujících občerstvení vyznačena
piktogramem domečku.
■ V cíli bude k dispozici teplé jídlo a různorodé občerstvení, včetně čepovaného RADEGASTU!
■ Na rubu tohoto LEGIOLISTU znázorněné trasy nemusíte považovat za závazné. Orientačně zdatní cyklisté
si mohou zvolit vlastní trasy. Závazný je, pro všechny účastníky, průchod či průjezd kontrolními stanovišti (R), které
jsou tučně vyznačeny na rubu LEGIOLISTU, včetně souřadnic GPS.
■ V terénu jsou „razítkovací“ stanoviště označena kartóny se zvýrazněným písmenem (R).
■ Za záznam o přítomnosti na kontrolním stanovišti, tzn. otisk příslušného razítka na rub tohoto LEGIOLISTU,
si ručí každý účastník marše sám. Musí o něho požádat obsluhu nebo správce objektu daného kontrolního
stanoviště. Pouze na startu, na Polední a v cíli máme k dispozici vlastní razítko ČsOl.
■ Uzávěry údolí nejsou pokryté mobilním signálem. V cíli je možné využít pevnou linku.
■ Podrobnou mapu a popis tras s kontrolními stanovišti (R) najdete na startu LeM.
■ Každý účastník pochodu jde na vlastní zodpovědnost. Trasy jsou vedeny po bezpečných, převážně značených
cestách a pěšinách. Z hřebenových poloh je dostatek sestupových zkratek do údolí.
■ Veškeré materiály i tento LEGIOLIST si můžete v předstihu stáhnout a vytisknout z www. snejdarek.cz.,
kde najdete aktuality a jiné zajímavosti.

Telefonické spojení na organizátory: +420 721 823 498,+420 724 105 358,+420 603 450 988; Cíl: +420 558 356 221
Kontaktní e-mail: majer.petr@centrum.cz, macosek-geo@volny.cz

S tímto LEGIOLISTEM zacházejte důstojně, zůstane Vám na památku!

