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                           OKOLO  DOMAŠE  / 8 TIBEŤANOV/ 

 

  

 

 Občianske združenie MEGA v spolupráci s obcou Kvakovce, ďalšími 

organizáciami a priateľmi plánuje v mieste sústredeného cestovného ruchu 

Kvakovce - Dobrá realizáciu V. ročníka cyklistického podujatia OKOLO 

DOMAŠE  na deň   07.07.2012 / sobota/.  

 Štart / autokemping/ a cieľ/ parkovisko reštaurácia Sofia/  sa uskutoční 

v rekreačnom stredisku Dobrá. Trasa bude prebiehať po miestnych cestných  

komunikáciách III. až  I. triedy nasledovne. Dotknuté komunikácie sú v správe 

krajských a obvodných  Správ Vranov nad/Topľou a Stropkov. 

 
TRASA : 

- autokemping Dobrá /štart o 10.00 hod./ po ceste III. triedy smer Malá Domaša. Po 

zjazde cestou III. triedy z priehradného múru hneď za premostením cez rieku Ondava, 

prudké odbočenie vľavo, pokračovanie lesnou cestou po brehu rieky, nad priehradný 

múr ,cesta lesom. Vyústenie lesnej cesty v stredisku Poľany na úrovni reštaurácie 

Koliba. Popri vodnej ploche cez strediská Eva, Zátoka, Zajačia Debra a napojenie na 

cestu I. tr. č. 1/15 a následne odbočenie na polostrov Krym. Trasa pokračuje  po ceste 

I. tr. č. 1/15 smer Turany nad/Ondavou / občerstvenie /, odbočenie na križovatke cez 

most na cestu č. 2/556 a následne odbočenie na cestu č. 3/55617 smer Lomné, Bžany, 

Valkov, Tíšava. Ďalej trasa pokračuje lesnou cestou popri vodnej nádrži smer Trepec / 

kostol/ a napája sa na cestu III. triedy v stredisku Dobrá pri hoteli Bogárka, prechádza 

komunikáciou III.triedy  cez premostenie do autokempingu Dobrá /cieľ cca 14.00 

hod./.  

- Plánovaný počet  účastníkov podujatia 700 osôb. 

- Po dojazde v RS Dobrá je plánované kultúrno-spoločenské podujatie na parkovisku 

pred reštauráciou Sofia, na ktorom dôjde k vyhodnoteniu akcie, k losovaniu tomboly a 

vystúpia prevažne country skupiny. Predpokladaný záver kultúrnej časti podujatia cca 

01.00 hod.  

- Predpokladáme obmedzenú cestnú premávku vo vyššie určenej trase s riadením 

polície. 

- Štart je plánovaný na 10.00 hod. v autokepingu Dobrá. Dojazd posledného účastníka 
sa predpokladá o 17.00 hod. Počas trvania podujatia nebudú obmedzené autobusové 

linky. 

- Podujatie bude zabezpečené príslušníkmi dopravnej polície ORPZ Vranov nad/Topľou 

a ORPZ Svidník. 

 

 

 
  

  


