Nadmorská výška v m.n.m.

Profil trasy
Chata pod Chlebom
1420 m.n.m.

1600
1400

Čierťaž
1100 m.n.m.

1200
Zajacov á

1000

700 m.n.m .

Trusalov á Autocamping
490 m.n.m.

800
600
400

Autoalles
450 m.n.m.

200

Bežecká časť (3,7 km, 690 m prevýšenie)
Cyklistická časť (4,5 km, 280 m prevýšenie)

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ORGANIZÁTOR:
Skialp klub Kriváň
Rybárska 1121/21
038 53 Turany
Tel.: +421 905 682 854
Web: www.skialpkrivan.sk
e-mail: info@skialpkrivan.sk

Vzdialenosť v km

SPOLUORGANIZÁTOR: Obec Turany
MIESTO PRETEKU:
TERMÍN:

www.turany.sk

Turany – Trusalová

22. august 2009 – sobota

PROGRAM:
07:30 do 09:00 – prezentácia pri Autocampingu na Tusalovej
09:30 – hromadný štart na pri Autoallese na Trusalovej
10:00 – predpokladaný príchod prvého pretekára na bicykli do DEPA
10:30 – predpokladaný príchod prvého pretekára do CIEĽA
11:30 do 13:30 – obed pri Autocampingu na Trusalovej
14:00 – vyhlásenie výsledkov pri Autocampingu na Trusalovej
TRASA:
Jedná sa o pretek jednotlivcov, ktorý sa skladá z cyklistickej a bežeckej časti.
Hromadný ŠTART preteku je na Trusalovej pri Autoallese (450 m.n.m.) ide
sa po asfaltovej ceste na Zajacovú (730 m.n.m.), kde bude DEPO. Odtiaľ sa beží
po turistickom chodníku (zelená značka) do CIEĽA na Chatu pod Chlebom
(1420 m.n.m.). Cyklistická časť meria 4,5 km s prevýšením 280 m, bežecká časť
meria 3,7 km s prevýšením 690 m. Spolu 8,2 km s prevýšením 970 m.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
Juniori/ky – do 18 rokov (potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu)
Seniori/ky – od 18 do 40 rokov
Veteráni/ky – od 40 rokov
Dané kategórie budú otvorené ak sa na štart postavia minimálne 3 pretekári.
CENY A PRÉMIE:
V každej kategórii budú ocenení traja najlepší, vecnými cenami od sponzorov.
Absolútny víťaz preteku získa finančnú prémiu 50 Eur.
ŠTARTOVNÉ:
Výška štartovného je 8 Eur (241,01 Sk). Úhradu môžete vykonať prevodom na
účet alebo v hotovosti v deň preteku pri prezentácii.
Štartovné zahŕňa: upomienkový predmet, občerstvenie počas preteku (v depe a v
cieli) a guláš s nápojom (pivo alebo kofola) po preteku.
Úhrada štartovného na č.ú. 4004330240/7500 ČSOB banka. Variabilný Symbol
dátum narodenia (DDMMRRRR), v prípade, že to neposielate z Vášho účtu, do
správy pre prijímateľa uveďte Vaše priezvisko.
REGISTRÁCIA:
Zaregistrovať sa môžete elektronicky na: www.skialp4u.sk
Takisto zaslaním e-mailu na pretek@skialpkrivan.sk (meno, adresa, dátum
narodenia, klub, kategória, tel. číslo) alebo pri prezentácii v deň preteku.
Každá registrácia bude do 24 hod. potvrdená. V prípade, že nedostanete
potvrdenie kontaktujte nás!
SÚŤAŽNÝ PORIADOK:
1. Jedná sa o pretek jednotlivcov a víťazom sa stáva pretekár s najlepším časom.
2. Každý účastník je povinný riadiť sa pokynmi organizátorov a takisto správať
sa v súlade s návštevným poriadkom Národného parku Malá Fatra.
3. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trate aj programu podujatia.
4. Pretekár je povinný mať počas cyklistickej časti na hlave cyklistickú prilbu.
5. Každý pretekár sa zúčastňuje preteku na vlastnú zodpovednosť!!!
UBYTOVANIE:
Organizátor nezabezpečuje. Kontakty:
- Chata pod Chlebom, www.chatachleb.sk
- Rekreačné zariadenie Trusalová, www.trusalova.sk
- Autocamping Trusalová, www.turany.sk

