
7:37 KE - Gelnica počká na zvoz 2.časti 1. trén. jazdy

8:00 Mníšek - KE ide dole pred 2. časťou 1. tréning. jazdy

8:30 DPMK linka 14 ide na rázcestie po 1. časti 1. tréng. jazdy 8:55 DPMK linka 14 otáča sa a ide dole pred 2. časťou 1. trén .jazdy

9:05 Sp. Nová VES - KE ide dole pred 2. časťou 1. tréningovej jazde

11:44 KE - Mníšek počká a ide hore po 2. tréningovej jazde

11:50 Gelnica - KE počká a ide dole po 2. tréningovej jazde

12:30 DPMK linka 14 ide na rázcestie počas prestávky 12:55 DPMK linka 14 otáča sa a ide dole počas prestávky

13:45 KE - Sp.N.Ves počká na prestávku po 1. časti 1. súť. jazdy

15:16 KE - Gelnica počká na prestávku po 1. súťažnej jazde

16:29 DPMK linka 14
Ak to vývoj preteku dovolí, pôjde spoj na 

rázcestie po 1.časti 2. súťažnej jazdy 
16:50 DPMK linka 14 otáča sa a ide dole pred zvozom 2.časťou 2. SJ

17:00 Sp. Nová VES - KE počká a ide dole pred 2. časťou 2.SJ

7:37 KE - Gelnica pustiť pred 1. časti 1. trén. Jazdy

8:00 Mníšek - KE ide dole pred 2. časťou 1. tréning. jazdy

8:30 DPMK linka 14 ide na rázcestie po 1. časti 1. tréng. jazdy 8:55 DPMK linka 14 otáča sa a ide dole pred 2. časťou 1. trén. jazdy

9:05 Sp. Nová VES - KE počká a ide dole po 1. tréningovej jazde

11:44 KE - Mníšek počká a ide hore po 1. súťažnej jazde

11:50 Gelnica - KE počká a ide dole po 1. súťažnej jazde

12:30 DPMK linka 14 ide na rázcestie po 1. súťažnej jazde 12:50 DPMK linka 14 otáča sa a ide dole cez prestávku

13:45 KE - Sp.N.Ves pustiť pred 1. častou  2. súť. Jazdy

15:16 KE - Gelnica počká na ukončenie preteku

16:29 DPMK linka 14 spoj na rázcestie po 2. súťažnej jazde 16:50 DPMK linka 14 otáča sa a ide dole na svoj čas

17:00 Sp. Nová VES - KE prejde po otvorenej ceste

Detská železnica príchod na Alpinku: 9:37 - 11:37 - 13:37 - 15:37 - 17:37. 

Odchod z Alpinky o  10:00 -12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00 ide späť do Črmeľa

Spracoval: Ing. Ján Gregor - zástupca riaditeľa - HBK

Schválil: Ing. Ľubomír Šimko - riaditeľ MORIS CUP Jahodná 2015
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