PRETEK JE ZARADENÝ DO SKYRUNNINGOVEJ SÉRIE , KTORÚ
ORGANIZUJE SLOVENSKÁ SKYRUNNINGOVÁ ASOCIÁCIA.

Slovak Skyrunning Association (SSkyA)

www.skyrunning.sk
http://facebook.com/skyrunning.sk

Miesto konania
Obec Turecká , parkovisko, Krčma u Maka
Organizátori
OZ – Krížna Krížom Krážom
Dátum podujatia
27.05.2017
Štart a ciel
TURECKÁ – hlavné parkovisko

Program podujatia
26.5.2017 ,od18:00-20:00 hod. – prezentácia
27.5.2017,od 06:00-07:00hod. - prezentácia
07:15 hod. - výklad trate
07:30 hod. - štart preteku
14:30 – 16:30 hod. - občerstvenie
17:00 hod. - vyhlásenie výsledkov
Štartovné a registrácia
Registrácia bude spustená 1. Apríla 2017.
Do 15.05.2017- 20€ , po 15.05. 2017- 24€
POZOR!!! . Limit na pretek je 150 účastníkov

Kategórie
Muži A od 18 do 39 rokov
Ženy B od 18 do 39 rokov
Muži C od 40 do 49rokov
Ženy D od 40 do 49rokov
Muži E od 50 rokov
Ženy F od 50rokov

V každej kategórii budú odmenení prví traja najlepší.

Popis trasy: Štart – Turecká , hl. parkovisko , 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, na
Úplaze odbočíme v ľavo smer Japeň po žltej turistickej značke, po cca.
1km prudko v pravo na zvážnicu , ktorou sa dostaneme na asfaltovú
cestu na ktorej odbočíme v pravo k Pánskej kolibe, odtiaľ po žltom
turistickom chodníku k horskému hotelu Kráľova studňa, popri Hoteli
v ľavo smer Kráľov prameň, pri ktorom je prvá občerstvovacia stanica.
Tam pokračujeme po žltej turistickej trase smer Dedošova dolina,
ktorou sa dostaneme na razcestie Drobkov, pri pútači v pravo strmo
hore po zelenej turistickej trase na Ostredok razcestie. Tu odbočíme
vľavo a budeme pokračovať po hrebeni červenou značkou smer Suchý
vrch. Pri salaši pod Suchým bude druha občerstvovacia stanica. Ďalej
smer Kyšky, Ploská. Tu odbočíme v pravo na žltú turistickú značku do
sedla Ploskej , tam stále po žltej v pravo do obce Vyšné Revúce.
V Revúcej bude tretia občersvovacia stanica a tu sa bude nachádzať aj
stop limit . Odťiaľ pôjdeme v ľavo po zvážnici smer Veľký Šturec. Na
Veľkom Šturci sa napojíme na červenú trasu v pravo a budeme
pokračovať až do Východného Prašnického sedla. Tu odbočíme v ľavo
na žltú trasu , ktorá nás zavedie do osady Prašnica, ďalej pokračujeme
po žltej až po rázcestie z asfaltovou cestou na ktorej odbočíme v pravo.
Postupne prebehneme osadami Valentová, Rybie a ďalej po asfaltke
ktorá sa pri rampe zmení na lesnú cestu, kde sa napojíme na krátku
trasu presne na Brestinej Tu bude spoločná občerstvovačka s krátkou
trasou číslo štyri. Odtiaľ smer Zadná Vápená , zbeh po križovanie
s lesnou cestou kde odbočíme mierne vpravo a do mierneho kopčeka,

pokračujeme lesnou cestou, z cesty odbočka na starý závoz, zbeh
k vleku a po asfaltke do obce Turecká kde je cieľ.
Občerstvovačky: prvá na cca. 14km a druhá na cca. 22km, tretia na cca
32km a posledná štvrtá na cca.47km.
Povinná výbava: tenká vetrovka / fukerka/
Doporučená výbava: rukavice, niečo na hlavu/buff, čelenka, čiapka/
Povolené výbava: bežecké palice
Prekvapenie: 150 pretekárov bude mať v štartovnom kvalitné
kompresné návleky z logom podujatia od firmy climberg.
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 zdravia 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 upravenie trate preteku.
Informácie o podujatí na : e-maile , alebo tel: 0907 819659
kriznakrizomkrazom@gmail.com
0905 680739
0911 667349
Možnosť ubytovania: www.ubytkonahorach.sk
0905 680739

Informácie a výsledky nájdete na www.beh.sk

a na www.facebook.com/Krížna-

krížom-krážom

Mapa trasy: Čierne značená .

VEĽA KRÁSNYCH CHVÍĽ PRI BEHU V LONE PRÍRODY

