SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ ASOCIÁCIA

Baranie sedlo
2384 m.n.m.

Priečne sedlo
2352 m.n.m.

Lomnické sedlo
2189 m.n.m.

Teryho chata
2015 m.n.m.

Skalnaté pleso
1800 m.n.m.

Chata pri Zelenom Plese
1551 m.n.m.
Studený potok
1300 mn.m
Biela voda - 915 m.n.m.

Zamkovského chata
1475 m.n.m.

Prevýšenia:
Maratón - 2 890 m
Polmaratón - 1 750 m

Rekord Maratónskej trate je 3:23,33 hod.

Tatranská Lomnica
845 m.n.m.

Skialpinistický
4.
4. Maratón 6.4.
6.4. 2013
2013
Stredoeurópsky a slovenský pohár
štart: o 7:30 na Bielej vode
cieľ: Tatranská Lomnica

Propozície
Miesto podujatia:
Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica
Organizátor:
Skialp4u

Spoluorganizátor:
Slovenská skialpinistická asociácia /SSA/
Tatranská horská služba - Dobrovoľný zbor
Mesto Vysoké Tatry

Program podujatia:
5.4.2013
15.00 - 18.00 hod. prezentácia na Maratón a Polmaratón
- reštaurácia Humno - Tatranská Lomnica
18.00 hod
oficiálne otvorenie, oboznámenie s traťou
a programom podujatia
6.4.2013:
07.30 hod predpokladaný štart Maratónu a Polmaratónu - Biela
Voda
10.30 hod predpokladaný príchod prvého pretekára
v Polmaratóne - Tatranská Lomnica
11.30 hod predpokladaný príchod prvého pretekára v Maratóne Tatranská Lomnica
14.00 hod obed - reštaurácia Humno v Tatranskej Lomnici
14.30 hod oficiálne vyhlásenie Maratónu a Polmaratónu
18.00 hod beseda s Davom Karničarom zo Slovinska - extrémnym
lyžiarom
7.4.2013:
09.00 hod skialpinistická túra s Davom Karničarom pre
nahlásených záujemcov
Bližšie informácie o podujatí:
Preteková časť zahŕňa Maratón a Polmaratón, Trasy pretekov a
prípadné zmeny trate sú možné v závislosti od počasia a
snehových podmienok v súlade s ochranou životného prostredia aktuálne informácie získate na www.skialp4u.sk
Požadovaný materiál:
Základná skialpinistická výstroj podľa súťažného poriadku SSA
pre rok 2013/ - lyže, lyžiarky, stúpacie pásy, palice, rukavice, batoh
min. 20 L,čiapka alebo čelenka, lavínový prístroj, lopatka, sonda,
alufólia, prilba, stúpacie železá - mačky, 3 vrstvy oblečenia pre
hornú časť a 2 vrstvy pre dolnú časť
Ubytovanie:
Usporiadateľ nezabezpečuje.

Kontakt:
Leitner Miroslav
ACTIVE PLANET outdoor centrum
ČSA 23, 97401 Banská Bystrica
tel.: 00421 903445791, office@activeplanet.sk
www.skialp4u.sk

Štartovné:
Registrácia a úhrada na č. účtu 2625098465/1100 s uvedením dňa
narodenia do variabilného symbolu. - napr. 01081966, do
špecifického symbolu „604“ a v prípade že to neposielate zo svojho
účtu uvedťe do odkazu pre prijímateľa priezvisko.
Výška štartovného
podľa dátumu registrácie a úhrady pre družstvo - Maratón aj
Polmaratón:
v deň preteku
do 31.03.2013
dvojica 46 EUR
dvojica - 36 EUR
zľava pre člena SSA
zľava pre člena SSA
2 EUR na osobu
2 EUR na osobu
V štartovnom poplatku je zahrnutá účasť na preteku, upomienkový
predmet, občerstvenie v cieli a obed
Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné
nebezpečie.
Kategórie pre Maratón a Polmaratón:
Seniori -1974 a mladší
Veteráni -1973 a starší / len kategória muži /
Prípadné ďalšie kategórie budú otvorené len v prípade, že sa ich
zúčastnia min. 3 tímy. Tímy môžu byť zložené aj z viacerých
národností.
Trate pretekov:
viď. mapu na prednej strane
Prevýšenia: Maratón - 2890 m , Polmaratón - 1750 m
Ceny pre pretekárov - Maratón: muži aj ženy
1. miesto - 200 EUR + 200 EUR nákupný bonus
2. miesto - 150 EUR + 150 EUR nákupný bonus
3. miesto - 100 EUR + 100 EUR nákupný bonus
Ceny pre pretekárov - Polmaratón: muži aj ženy
- vecné ceny
Špeciálne ceny:
Prekonanie rekordu trate 3 hod 23 min 33 sek
- víťaz obdrží 200 Eur nákupný bonus
Prekonanie času 3 hod na štandartnej maratónskej trati
- 1000 EUR
Zdravotné zabezpečenie:
Tatranská horská služba - Dobrovoľný zbor

Organizačný výbor:
Riaditeľ podujatia: Belicová Katarína
Autor tratí: Miroslav Leitner
Technické zabezpečenie: Jaroslav Švorc

