
MUFLON KROS

PROPOZÍCIE JESEŇ 2013

1.ročník krosového behu v Malých Karpatoch 
lokalita CHKO Lesy Modra

Motivácia:  
MUFLON KROS je podujatie určené pre nadšených krosových bežcov. Pre tých, čo majú už 
“nejaký ten kopec” zvládnutý, či s krosom začali len nedávno a radi by prekonali svoje limity, 
alebo si “len” vyskúšali samých seba v teréne. Trať je plná výziev, veľmi rozmanitá, presne 
taká pestrá akí rôzni bežci ju zdolávajú. Ponúka skutočne oslobodzujúci zážitok z pravého 
krosového behu po modranskom lesoparku. Je ukážkou toho, ako sa človek dokáže s prírodou 
zžiť, i kúskom známej divotvornej krajiny. 
Stretnete Stromovníčkov, prebehnete mostíkmi, preskočíte potoky, postrážia vás Tisové skaly, 
privíta Zámčisko, čakajú vás vyhliadky na Kuklu, či na malebnú vinohradnícku Modru. 
Na MUFLON KROSe zhlboka rozdýchate mestský smog a poriadne užijete jesennú 
krásu Malých Karpát! 

Termín: 5. október 2013 / sobota
Štart: 10:00 h

Prezentácia: v deň krosu 8:30 h - 9:30 h
Miesto ŠTART/CIEĽ: Reštaurácia Bowling, Okružná ulica, Modra - Harmónia

Začiatok: 8:30 h
Koniec: 13:00 h

Ocenenie víťazov kategórií: 11:30 - 12:00h
Výsledková listina: v deň krosu na fb

Trať: 8 820m 
Nárast výšky: 320m (571m n.m.) 

Terén: 99 % lesné nespevnené existujúce cestičky, miestami skalkové s koreňmi stromov, 
prechody cez potoky, úvod a záver spevnená cesta

Prihláška:
- prihlásiť sa vopred nie je povinné, avšak avízo o účasti uvítame na muflonkros@gmail.com, 

alebo na číslach 0904 805 389 - Katarína, 0902 849 389 - Denisa, stačí aj SMS
- pri úhrade štartovného prevodom je prihláška nutná mailom, kvôli prideleniu VS 
- do mailu uveďte: meno/priezvisko, klub/mesto, ročník/kategória 

Kategórie: strieborná (Ag), zlatá (Au), platinová (Pt)
- účastníkov zaraďujeme podľa dátumu MUFLON KROSu

3 kat. ŽENY / 3kat. MUŽI:
- do 39 rokov / Ag     
- 40 - 49 rokov / Au     
- 50+ / Pt       
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Štartovné: 5 Eur 
- je možné uhradiť aj prevodom vopred, najneskôr do 30. 9. 2013 *
- alebo na mieste v deň krosu počas prezentácie (prosíme prídite o čosi skôr) 

*postup pri úhrade prevodom:
- prihláška na mail muflonkros@gmail.com 
- do 12 hodín obdržíte spiatočný mail s prideleným variabilným symbolom
- špecifický symbol: 05102013
- štartovné 5 Eur treba uhradiť na č.ú.: 1124397753 / 8410 ZUNO BANK
- do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.

Mapa trate:

Výškový profil trate:
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Popis trate:
- trať vedie po existujúcich, stálych, funkčných turistických značkách (TZ) (červená, modrá, 
žltá)
- začiatok červená TZ po Panskom chodníku smer Zochova chata cca 4200m, prevýšenie 180m
- trať pokračuje ďalších cca 4 620m nasledovne:
- odbočiť vľavo smer bývalé kúpalisko pod Zochovou chatou (červená + modrá TZ)
- ďalej popri vleku a Tisových skalách hore na kopec dlhý cca 410m, výška 55m
- na kopci pri veľkom Buku odbočiť vľavo po modrej TZ
- pokračovať stále po modrej TZ s riadne vyznačenou obchádzkou polomu bielymi šípkami
- ďalej po žltej TZ a opäť napojenie na modrú TZ smer Zámčisko kopec dlhý cca 460m, výška 

60m (strmina)
- modrou TZ dolu pozdĺž potoka smer Harmónia (preskoky cez potok, v príp. dažďa tento úsek 

trate po ceste)
- výbeh na Okružnej ul., beh po ceste cca 400m stále po modrej TZ
- posledný krátky úsek k Cieľu lesným chodníčkom popri historickej modranskej vile 

Značenie trate: 
- biele fáborky na porastoch
- múkové šípky na zemi
- na 4,2km regulovčík
- značenie trate je dočasné, po ukončení akcie bude organizátormi riadne odstránené

Ocenenia/benefity:
- prví traja v každej kategórii získavajú MEDAILY MUFLON KROS 2013
- VECNÉ CENY od sponzorov: modranská keramika, víno, knihy a pod.
- absolútni viťazi ŽENA a MUŽ získavajú DAR OD HLAVNÉHO SPONZORA
- občerstvenie pre bežcov na trati a v Cieli

Občerstvenie:
- 1x na trati, na cca 4,3 km Vodný bufet + dezinfekcia / náplaste 
- v Cieli pre každého účastníka krosu pripravená kapustnica, nápoj, jablká...
- ďalej možnosť dokúpiť si jedlo a nápoje podľa vlastnej chuti v Reštaurácii Bowling

Ekologická stopa: 
- svojou účasťou na MUFLON KROSe podporíte revitalizáciu Panského chodníka a blízkych 

lesných lokalít v oblasti Malých Karpát
- Muflóni a iná zver vám zo srdca, z kopyta, labky a pazúra ďakujú!

Informácie / poznámky:
- MUFLON KROS sa uskutoční za každého počasia a za plynulej dopravnej premávky.
- organizátori si vyhradzujú právo na zmenu trate v prípade silných škôd spôsobených 
poveternostnou situáciou.
- bežci a diváci sa zúčastnia podujatia na vlastné riziko, organizátori nie sú zodpovední za 
zdravotné komplikácie na trati.
- parkovanie bezproblémové v okolí Turistického informačného centra Harmónia Modra. 

Organizátori:
poppy handmade atelier a Ekocentrum Harmónia OZ
Denisa Kovácsová a Katarína Ružeková Poltárska

Kontakt:

fb: http://www.facebook.com/muflonkros
mail: muflonkros@gmail.com
mobil: 0904 805 389 - Katarína
  0902 849 389 - Denisa
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Sponzori:

Reštaurácia BOWLING
Harmónia Modra

Mesto MODRA

Slovenská ľudová majolika Modra

Malokarpatské ostvetové stredisko

Mediálni partneri:

buckle up
online studio


