
   

   

 

                 

    

 

 



   

   

 

 

                                               

 

 

                                                                Miesto konania 

                    Obec Turecká , Kultúrny dom Turecká 

                                               Organizátori 

                                 OZ- Krížna Krížom Krážom 

                                            Dátum podujatia 

                                               26.05.2018 

                                                Štart a ciel 

                                     TURECKÁ – kultúrny dom 

                                                               Program podujatia 

                               8:30 – 10:30 hod. - prezentácia 

                                           10:45 hod. -  výklad trate 

                                           11:00  hod. - štart preteku 

                            13:30 – 15:00  hod. - občerstvenie 

                                           16:00 hod. - vyhlásenie výsledkov 

Štartovné a registrácia 

                      Registrácia bude spustená 1. apríla 2018, na          

http://www.kril.sk/registracia/kk 

                      Do 15.05.2018-12€ , po 15.05.2018 a v deň štartu-15€                        

                                              



   

   

 

                                                      Kategórie 

                                         Muži A od 18 do 39 rokov 

                                         Ženy B od 18 do 39 rokov 

                                         Muži C od 40 do 49 rokov 

                                         Ženy D od 40 do 49 rokov 

                                         Muži E nad 50 rokov 

                                         Ženy F nad 50 rokov 

           V každej kategórii budú odmenení prví traja najlepší. 

 

  

 

Popis trasy: Štart – Turecká kultúrny dom, smer cez obec Turecká po 

asfaltovej ceste, za obcou doprava , stále po asfalte, vybehneme na 

Salášky , tam prudko odbočka vľavo smer Veľká a Malá Ramžiná, Úplaz 

kde odbočíte vľavo, smer Japeň, na zvážnici prudko vpravo smer 

Bystrická dolina, Pánska koliba, odtiaľ po žltej tur. značke k hotelu 

Kráľová studňa. Pred hotelom v ľavo smer  Kráľov prameň, kde bude 

prvá občerstvovacia stanica, odtiaľ smer Krížna 1574m, zbeh smer Líška,  

pokračujeme smer Majerova skala, prudký zbeh po modrej tur. značke, 

po zvážnicu, kde bude druhá občerstvovačka,  tu modrá tur. značka 

odbočí vľavo, ale my pokračujeme po zvážnici, z ktorej odbočíme 

prudko vpravo a napojíme sa na poľovnícky chodník, ktorý nás zavedie 

pod luky Javoria a zbeh bude pokračovať cez drevené lávky   a následne 

 starou  cestou, ktorá sa bude križovať s lesnou cestou, kde odbočíme 

vpravo a hneď vľavo na starý závoz. Nasleduje zbeh k vleku a v zbehu 

zabočíme prudko vpravo pomedzi domy a asfaltke ku kultúrnemu domu 

v Tureckej,  kde je cieľ. Celá trať, križovania a zmeny smeru budú 

značené. 



   

   

 

 

 

Občerstvovačky: prvá na cca. 12km a druhá na cca. 22km 

Povinná výbava: tenká vetrovka / fukerka/ 

Doporučená výbava: rukavice, niečo na hlavu/buff, čelenka, čiapka/ 

Povolené výbava: bežecké palice 

Limit štartujúcich : 150 účastníkov. 

Celkoví víťazi vlaňajšieho ročníka v mužoch a ženách majú štartovné 

grátis. 

 

UPOZORNENIA: Budeme sa pohybovať v národnom parku Veľká Fatra, 

preto žiadame pretekárov o dodržiavanie návštevného poriadku, odpad 

odkladať len na občerstvovacích staniciach, alebo v cieli. 

 

Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní 

zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá 

zodpovednosť za škody majetku, alebo zdraví,  súvisiace s účasťou na 

preteku, alebo pri presune na pretek a v mieste konania preteku. 

 

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok si usporiadateľ 

vyhradzuje práva na úpravu trate preteku. 

 

 

Informácie o podujatí na : e-maile , alebo tel: 0907 819659                        

kriznakrizomkrazom@gmail.com                       0905 680739 

                                                                                    0911667349 

Možnosť ubytovania: www.ubytkonahorach.sk   

                                        0905 680739 

http://www.ubytkonahorach.sk/


   

   

 

Informácie a výsledky nájdete na www.beh.sk  a facebooku, Krížna krížom 

krážom. 

Mapa trasy:  žlto značená, s občerstvovacími stanicami (OS) 

 

 
   

 Organizátori sa tešia na Vašu účasť a prajú Vám veľa krásnych   

 športových zážitkov.  

     

Zmenená trať Vám dá krídla ! 

                                       

http://www.beh.sk/

