propozície
Organizátor:
Registrácia:
Dátum preteku:
Prezentácia:
Štart:
Cieľ:
Trasa pretekov:

Občianske združenie Horské spoločenstvo
do 04. 10. 2017, 23:59 hod
14. 10. 2017
14. 10. 2017 od 8:00 - 9:30 hod, reštaurácia Pod Orlovou, Nová ulica, Pohorelá
Pohorelá, námestie, (750 m n. m.) o 10:00 hod
Andrejcová, vrch, (1510 m n. m.)
Trasa pretekov vedie z námestia na Pohorelej (750 m n. m.) po modrej turistickej značke až do sedla
pod Andrejcovou (1420m n. m.), kde sa napojí na červenú turistickú značku a pokračuje hrebeňom
Nízkych Tatier až na vrchol Andrejcovej (1510 m n. m. )
POZOR ZMENA!!!! Jediná zmena trasy oproti nultému ročníku je na hornom konci obce Pohorelá,
kde sa pri smerovníku „Pohorelský medokýš“ (800 m n. m.) schádza do cca 100 metrovej lesnej
skratky popri medokýši na lúku „Makovisko“ kde sa napája znova na
modrú turistickú značku.
Povrch:
asfalt, lesný chodník, kamenistá zvážnica
Dĺžka
5,1 km
Prevýšenie trate:
760 m
od 15 rokov (do 18 rokov len s podpísaným súhlasom rodiča)
Vekový limit:
Vyhlásenie výsledkov a obed: Vyhlásenie výsledkov + obed: Útulňa Andrejcová

registrácia
Registrácia:

na stránke www.vertikal.horskespolocenstvo.sk
telefonicky na 0904 906 776
10 eur pri registrácií do 4. 10. 2017 (v cene je zahrnuté: spomienkový predmet, občerstvenie)
15 eur na mieste

Štartovné:

Úplná registrácia prebehne až po zaznamenaní platby
štartovného na účet organizátora!
Číslo účtu:
Banka:
Správa pre prijímateľa:

SK68 1100 0000 0029 4103 1908
TATRABANKA
priezvisko a rodné číslo pred lomítkom (príklad: novák780812)

prezentácia pretekárov
Sobota 14. 10. 2017 od 8:00 do 9:30 v Reštaurácií Pod Orlovou, Nová Ulica, Pohorelá. Pri prezentácií sa preukážete dokladom totožnosti. V prípade, že sa zaregistrovaný pretekár nemôže dostaviť na preteky, musí to oznámiť organizátorovi hocijakým
spôsobom čím skôr, no najneskôr deň pred konaním pretekov 13. 10. 2017 a celé štartovné mu bude vrátené. V prípade ak tak
neurobí, nebude mu vrátené štartovné! V prípade ak sa nedostaví na prezentáciu včas, nebude môcť štartovať.
Vývoz osobných vecí: organizátor zabezpečuje aj vývoz osobných vecí k útulni Andrejcová, pri prezentácií pretekár dostane
vrecko s číslom, ktoré mu s jeho osobnými vecami odovzdá. V cieli dostane na základe svojho štartového čísla osobné veci späť.

kategórie
Daná kategória bude otvorená pri prezentovaní min. 4 pretekárov.
Muži:
Ženy:
Seniori:
Seniorky:

od 18 do 39 rokov
od 18 do 39 rokov
narodení 14. 10. 1978 a skôr (od 40 rokov)
narodené 14. 10. 1978 a skôr (od 40 rokov)

trať a pravidlá
Beží sa po turistickom chodníku, ktorý po cca 700 metroch v obci Pohorelá prechádza z asfaltovej cesty na lesný chodník
(kamenistá lesná cesta, zvážnica, tráva, zemitý chodník). Trať je náročná najmä pre strmý profil a málo tienistých úsekov. Použitie
paličiek je povolené. Hodnotí sa čas dosiahnutý v cieli (na vrchole Andrejcová, nie pri útulni!!!). Každý pretekár je povinný pri úraze
alebo náhlej príhode druhého pretekára poskytnúť prvú pomoc, minimálne privolaním Horskej Služby. Takisto je povinný rešpektovať pokyny organizátora a po dobehnutí do cieľa sa premiestniť k útulni Andrejcová.
Každý pretekár štartuje na vlastné riziko, uvedomujúc si svoj zdravotný stav. Pred pretekom sa odporúčame poistiť pre
prípad zásahu HZS - jednodňové poistenie do hôr od komerčných poisťovní stojí do 3 €

mapa trate
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