
 



Organizátor: 
Skialp klub Kriváň, Rybárska 1121/21, 038 53 Turany 
Tel.: +421 907 477 091, @: info@skialpkrivan.sk, web: www.skialpkrivan.sk 
 
Termín preteku: 
 
Program preteku: 
07:00 - 08:30 - prezentácia v penzióne JANKA - Trusalová 
08:30 - 08:45 - výklad trate a oboznámenie s traťou 
09:00 - hromadný štart všetkých pretekárov trasy A aj B 
11:00 - 13:30 – podávanie obedu na chate LK Turany – www.chleb.sk 
14:00 – vyhlásenie výsledkov, losovanie tomboly a ukončenie na Chate pod Chlebom  
 
Štartovné a registrácia: 
Registrácia cez www.skialp4u.sk do 16.2.2012 – štartovné 10 Eur. 
Registrácia v deň preteku na prezentácii – štartovné 15 Eur. 
Účastníci mladší ako 18 rokov štartovné neplatia. 
Štartovné zahŕňa upomienkový predmet, občerstvenie a obed. Obed s občerstvením sa 
bude podávať na chate LK Turany. 
Úhrada štartovného v hotovosti v deň preteku alebo na č.ú. 4004330240/7500 ČSOB 
banka. Variabilný symbol dátum narodenia (napr.:ddmmrrrr), do správy pre 
prijímateľa uveďte Vaše priezvisko. 
Každá registrácia bude po prijatí potvrdená. V prípade, že by ste nedostali potvrdenie 
do 24 hod. kontaktujte nás. 
 
Trasy preteku: 
A RACE: muži - 3 x výšľap, 3 x lyžovanie, prevýšenie cca 1600 m 
A RACE: ženy - 2 x výšľap, 2 x lyžovanie, prevýšenie cca 1300 m  
Pre štart na túto trasu je potrebná povinná výstroj podľa pravidiel pre preteky 
v skialpinizme vydaných SSA (Lavínová výbava, prilba, lekárska prehliadka...). 
 
B VERTICAL -  1 x výšľap na Chatu pod Chlebom, prevýšenie cca 900 m 
Táto trať je určená pre všetkých priaznivcov skialpinizmu. Nie je tu potrebná povinná 
výstroj, stačí základná skialpinistická výstroj (lyže s viazaním, lyžiarky, palice, pásy, 
oblečenie). Zúčastniť sa môže každý.  
 
Súťažné kategórie: 
Trasa A - muži, ženy: seniori (18 – 40 rokov) a veteráni (40 a viac rokov) 
Trasa B - muži, ženy: juniori (do 18 rokov) a seniori (nad 18 rokov) 
Účastníci mladší ako 18 rokov potrebujú písomný súhlas rodiča! 
Jednotlivé kategórie budú otvorené pri prihlásení minimálne troch pretekárov. 
Prví traja z každej kategórie budú odmenení hodnotnými vecnými cenami. 



Organizačný výbor:     
Riaditeľ preteku: Peter Kračmer   
Autor tratí: Peter Roštek        
Rozhodca: František Príhoda           
 
Ubytovanie:  
Organizátor nezabezpečuje. Možnosti: 
Penzión Janka – www.penzionjanka.eu 
Chata pod Chlebom – www.chatachleb.sk 
RZ Trusalová – www.trusalova.sk 
 
Ostatné informácie: 
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu a tratí. 
Pretekárom odporúčame poistenie do hôr pre prípad úrazu a zásahu HZS. 
Tombolové lístky sa budú dať zakúpiť v mieste cieľa pri Chate pod Chlebom.  
Všetkým pretekárom odporúčame absolvovať lekársku prehliadku pred pretekom. 
Penalizácia a diskvalifikácia podľa pravidiel pre preteky v skialpinizme vydaných SSA. 
Uskutočnenie preteku bolo povolené výnimkou KÚŽP v Žiline z ochranných podmienok 
stanovených pre územie NP Malá Fatra. Účastníci a návštevníci sú povinní pohybovať 
len na trase preteku a dodržiavať pokyny organizátorov. Mimo termínu konania 
preteku je pohyb po území národného parku možný výlučne po trasách značených 
turistických chodníkov a lokalít vyhradených na skialpinizmus. 
Každý účastník preteku sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


