Popis trasy – Malý cyklopelotón:
Cyklopelotón štartuje na Nám. SNP pri VUCke, smeruje dole námestím, odbočí do Národnej
ulice a pri Národnej banke Slovenska odbočí doľava do Cikkerovej ulice. Na križovatke s
Kapitulskou ulicou pelotón zabočí doprava a následne hneď doľava na cestu smerujúcu na
parkovisko pod Pamätníkom SNP. Pred parkoviskom odbočí doľava do Parku pod pamätníkom a
chodníkom popod pamätník sa presunie plynulo až na Námestie Slobody. Na Námestí Slobody pri
prechode pre chodcov smerom k Triede SNP sa pelotón presunie doprava na cestu. Po Ceste k
Smrečine sa presunie na križovatku, po ktorej pokračuje rovno smerom k novému kruhovému
objazdu pri autobusovej stanici. Za kruhovým objazdom na križovatke Cesty k Smrečine a
Golianovej pelotón odbočí doprava. Na najbližšej križovatke Golianova – Bellušova pelotón opäť
odbočí doprava a po Bellušovej ulici bude pokračovať rovno až na križovatku s Ulicou 29. mája.
Tam odbočí doprava a na najbližšej križovatke pred Kapitulskou ulicou zabočí doľava na
Štadlerovo nábrežie. Pelotón pokračuje rovno po Štadlerovom nábreží až k veľkému kruhovému
objazdu pri ESC, ktorý opustí na výjazde smerom na Námestie Ľudovíta Štúra. Nasleduje presun
rovno po hlavnej ceste až na Sládkovičovu ulicu, ktorú opustí na križovatke so Zvolenskou cestou –
tam zabočí doľava a viaduktom ponad rýchlostnú cestu a rieku Hron sa presunie k začiatku
Rodinnej cestičky. Pelotón následne pokračuje po Rodinnej cestičke smerom do Iliaša, prejde cez
most ponad Hron a okamžite zabočí doprava na Iliašskú cestu. Ďalej pokračuje spevnenými cestami
Rodinnej cestičky až do Vlkanovej. Cieľ: Fort Geronimo

Popis trasy - Veľký cyklopelotón:
Cyklopelotón štartuje spolu malým pelotónom na Nám. SNP pri VÚCke, avšak smeruje
opačným smerom po Námestí Štefana Moyzesa, cez Hornú ulicu až na Partizánsku cestu. Pokračuje
neustále rovno po Partizánskej ceste, prejde popri budove Slovenskej pošty a Tlačiarní BB, a na
križovatke so Stavebnou ulicou odbočí doprava smerom k podjazdu a následne doprava na
Stavebnú ulicu do mestskej časti Majer. Pokračuje po hlavnej ceste Stavebnou ulicou. Po prechode
železničného priecestia sa dostáva na Majerskú cestu, kde plynulo pokračuje po hlavnej ceste.
Postupne sa pelotón dostane až k výškovému paneláku v Majeri a na komunikáciu súbežnú s
Hronom. Na tomto mieste po moste prekročí rieku a zabočí doľava na asfaltovú cestu poza Hron
spájajúcu túto časť mesta a Šalkovú. Po príchode do Šalkovej pelotón odbočí doprava na Hronskú
ulicu. Pokračuje ďalej po hlavnej ceste až do dediny Môlča, kde odbočí smerom na obec Horná
Mičiná. V Hornej Mičinej sa pelotón napojí na hlavnú cestu smerom do obce Dolná Mičiná. Na
konci Dolnej Mičinej pelotón odbočí na obec Lukavica a pokračuje po hlavnej ceste smerom na
Veľkú Lúku. V nej odbočí doprava smerom na Hronsek, v ktorého centre odbočí na ulicu Na pažiti
a poza priemyselný park vo Vlkanovej sa presunie do obce Vlkanová, a popri trati sa presunie na
ulicu Peťovská, prekríži železničnú trať a touto ulicou sa presunie až do cieľa - Fort Geronimo
Registrácia účastníkov: od 9,30 – 9:55 Nám. SNP (pri VÚCke)
Pelotóny (malý aj veľký) budú štartovať SPOLU na Nám. SNP (pri VÚC) o cca. 10:00 +- 10 min.
V rámci dobrovoľníkov máme zabezpečený sprievod cyklopelotónov v reflexných vestách.
Označení dobrovoľníci budú udržiavať pelotón spolu (po dvaja vpredu, v strede a na konci). Na
konci malého pelotónu pôjde aj zdravotná služba na motorovom vozidle. Uvítali by sme aj
súčinnosť OPZ sprievod velkemu pelotonu) a MsP, aby nám pomohli s malým pelotónom cez
mesto. Predpokladaný počet účastníkov - cca 200 (rozdelených do dvoch pelotónov).

