
Propozície 

I. ročník,, Greta nočný beh Kvačianskou dolinou" 
 

Usporiadateľ: Olympijský klub Liptova, www.oklm.webnode.sk 

Spoluorganizátor:  o.z. SKIALPOVO, Horská záchranná služba Západné Tatry-Juh 

Termín:       20. septembra 2019 (piatok)  štart o 18.00 hodina ústie Kvačianskej doliny   

Miesto: Kvačianská dolina - Chočské vrchy, okres Liptovský Mikuláš 

  

Org. výbor: riadieľ pretekov:       PhDr. Roman Králik 

 tajomník:                   Andrej Škovran 

 hl.rozhodca:             Mgr.Tibor Pelach 

 traťový komisári:       Ján Bella, Mgr.Silvia Hrebíková,Mgr.Ľuboš Maliňák 

 hospodár:                Ivan Bubelíny 

 výsledky, časomiera: KK-Sporttiming - Kežmarok 

 techn.zabezpečenie: Olympijský klub Liptova 

 zdrav. zabezpečenie: HZS Západné Tatry - Juh 

  

Účastníci: Štartujú na vlastné nebezpečie a zodpovedajú za svoj zdravotný stav 

Podm.účasti: Registrácia do 15.9.2019 na https://kk-sporttiming.com/, preukaz poistenca, bezproblémový zdravotný stav, 

Prezentácia: 20.9.2019, Hotel Koliba Greta, Liptovská Sielnica, do 17.00 hod., prevoz bežcov na štart autobusom 17.30 hod. 

Štartovné: 
  
 12,- €, (hradí sa v deň preteku  pri prezentácii), po nezaregistrovaní sa do 15.9. je štartovné15,-€ 

Informácie: emailová adresa:  oklm@centrum.sk, www.oklm.webnode.sk  

Predpis:  Beží sa po lesnej šotolinovej ceste - Kvačianskou dolinou (červená a modrá turistická značka),  

  obrátka bude na mlynoch - Oblazoch a späť do ústia Kvačianskej doliny, vzdialenosť 7 km,   

Povinná výbava:       Čelová lampa 

Popis trate:   Štart: Kvačianska dolina (ústie)  vo výške  660 m , najvyšší bod  Roháč 830 m.n.m., obrátka mlyny 740 m.n.m  

 

Cieľ: Kvačianska dolina (ústie)  vo výške  660 m ,  súčet stúpaní 260 metrov, klesaní 260 metrov. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Kategórie:               muži absolútne poradie (bez rozdielu veku)      

 ženy absolútne poradie (bez rozdielu veku)   

 veteráni      40-49 rokov  (1979 - 1970) 

 veteráni      50-59 rokov  (1969 - 1960) 

 veteránky   40 rokov a staršie (1979 a staršie) 

Protesty: 
 
písomne s vkladom 15,-euro hl. rozhodcovi, do 30 min. po zverejnení predb. výsledkov   

Ceny: Prví traja v každej kategórii: 100 - 80 - 50 euro (spolu všetky kategórie 1150,-€)  
Výsledky:               20.00 hodine bude vyhlásenie v humne Koliba Greta L.Sielnica,  
                                20.30  vylosovanie tomboly (skialpinistická výstroj 1000,-€), prezentácia šporotových značiek Scarpa,Millet 
                                21.00   Disco - afterparty Greta . 
Večera:  
Rôzne: 

Guláš v cene štartovného. 
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny trate a jej profilu z dôvodu vyššej moci,  

 

šatne a toalety budú k dispozícii v kolibe Greta v Liptovskej Sielnici, za osobné veci a batožinu organizátor 
nepreberá zodpovednosť.  

Ubytovanie: Vo vlastných stanoch, caravan zadarmo, v zruboch za poplatok  info: kolibagreta@kolibagreta.sk,  445540040  

 
PhDr. Roman Králik  

riadieľ pretekov       
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