PLESNIVEC SKYRUN
Organizátor:

chata Plesnivec
Norwayshop.sk
mesto Spišská Belá

Termín konania: 19.9. 2020
Parametre: 26km / 1300+
Registrácia: Registrácia bude prebiehať online od 7.7.2020 do 9.9.2020, po vyplnení registračného
formulára a prevodu 23€ bude pretekár zaradený na štartovaciu listinu.

č.ú. 2500826158/8330
SK70 8330 0000 0025 0082 6158
Do poznámky prosím napíšte: meno-priezvisko-dátum narodenia.

Prezentácia:
18.9.2020 (piatok) od 9:00 do 16:00 Norwayshop Tatranská Lomnica
19.9.2020 (sobota) Hotel Magura Ždiar od 7:00 do 9:00
Štart: Hotel Magura Ždiar 9:30
Cieľ: Hotel Magura Ždiar
Výklad trate: 10 minút pred štartom
Trasa: Štart: Hotel Magura Ždiar - Monková dolina - Vyšné Kopské sedlo - Biele pleso - chata
Plesnivec - Šumivý prameň - Tatranská Kotlina – cieľ: Ždiar Hotel Magura
Povrch trate: lesný turistický chodník 75%, starý rozbitý asfalt 15%
Občerstvovačky/Kontrola:

chata Plesnivec 13km (voda, soľ, magnézium, niečo pod zub )
Tatranská Kotlina 20km (voda, soľ, magnézium )

Zabezpečenie: Tatranská Horská Služba - Dobrovoľný zbor
Limit: Limit do zaradenia do výsledkovej listiny je
Kategórie:

Muži A (2002 - 1981)
Muži B 40 (1980 > )
Ženy A (2002 >)
Štart je povolený pretekárom starším ako 18 rokov.

Cena zahŕňa:
Meranie čipom a vyhodnotenie podujatia
Občerstvenie počas preteku
Občerstvenie po preteku
Upomienkový predmet
Fotografie
Ceny pre prvých 3 pretekárov v kategórií
Poistenie
Povinná výbava pretekára:
Poistenie do hôr (allpenverein, James…)
Štartovacie číslo
Nabitý mobilný telefón
Tekutiny
Lekárnička
Bunda
Doklad totožnosti (OP + zdravotná kartička)
Povinnú výbavu skontrolujeme pred štartom alebo pri dobehnutí do cieľa. (penalizácia formou
diskvalifikácie).
Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo a riadi sa v každom okamihu pokynmi
organizátorov. V prípade nepriaznivých podmienok (sneh-vietor-búrka) môže organizátor posunúť
štart pretekov ako aj pretek zrušiť.
Diskvalifikácia:
Podujatie sa uskutoční na území NPR Belianske Tatry, preto prosíme účastníkov podujatia, aby
rešpektovali nariadenia a pravidlá pohybu na tomto území. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi
organizátorov. Skracovanie alebo vybočovanie z trasy bude mať za následok diskvalifikáciu.

Prehlásenie na nahliadnutie po kliknutí tu.

