Organizátor
Spoluorganizátor:
Dátum:
Miesto štartu:
Spôsob štartu:
Prezentácia:

Občianske združenie Alkan klub horských športov

Stravovanie:

Chata pri Zelenom plese.

Doprava:

Individuálna. Napr. z Tatr. Lomnice autobusom na Bielu Vodu Kežmarskú (4 km).

Mesto Vysoké Tatry a Chata pri Zelenom plese.

12.6.2022

Zo Starého Smokovca električkou /TEŽ/ do Tatr. Lomnice.

Kežmarská Biela voda, pri zastávke SAD

Zo Starého Smokovca autobusom na Bielu Vodu Kežmarskú.

Hromadný všetky kategórie o 10:30 hod.
V mieste štartu pre online registrovaných s predložením podpísaného vyhlásenia.

Rôzne:

od 8:00 - 9:50 hod.

Obecenstvo, pretekári a činovníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie!
Organizátor nezodpovedá za prípadné zranenia a vzniknutú škodu.
Upozorňujeme všetkých účastníkov na dodržiavanie pokynov k ochrane

Čas štartu:
Kategórie:
Juniori
Muži Abslolútne
Muži B nad 40 rokov:
Muži C nad 50 rokov.

10:30 hod.
2003 a mladší
1983 - 2002
1973 - 1982
1972 a starší

7700 m.
7700 m.
7700 m.
7700 m.

Juniorky
Ženy Absolútne
Ženy B
Ženy C
Cargo kategória
Najmladší účastník
Najstarší účastník
Informácie:
Štartovné:

2003 a mladšie
1983 - 2002
1973 - 1982
1972 a staršie
nad 100kg telesnej hmot.

7700 m.
7700 m.
7700 m.
7700 m.
7700 m.
7700 m.
7700 m.

prírody a pohybu len po značkovaných chodníkoch.
Počet dopravných prostriedkov na Chatu pri Zelenom plese s ktorými
disponuje poriadateľ je obmedzený.

Poistenie:

Každý účastník si realizuje poistenie do hôr individuálne.
Parkovisko na Bielej vode je spoplatnené.

www.behnazelenepleso.sk
Organizačný
výbor:

Michal Malák, mobil +421 917 171 829
S ohľadom na limitovaní počet účastníkov s registráciou neváhajte.
Tá prebieha v 4 cenových hladinách:

1 - 50 registračné miesto = 13€,
51 - 100 miesto = 14€, 101 - 150 miesto = 15€, 151 - 200 miesto = 16€.

Predseda :
Riaditeľ pretekov :
Hlavný rozhodca :
Sekretár :
Hospodár :
Lekár :
Veliteľ tratí :
Občerstvenie :
Web:

Tomáš PETRÍK
Michal MALÁK
Tomáš JEZBERGER
Mirka FRANCOVÁ
Kristína KERTÉSZOVÁ
THS - dobrovoľný zbor
Peter JEZBERGER
Ľubomír Šulek
Jakub ČENTÍK (bart.sk)

Účastník je zaradený do najnižšej voľnej cenovej skupiny v čase vytvorenia registrácie.
V deň pretekov v prípade voľného miesta registrácia možná hotovosťou v sume 20€!

Ceny:

Štartovné sa v prípade neúčasti nevracia, po dohode pretekár obdrží štartovací balíček.

Absolútne poradie kategória Muži a Ženy 1. až 6. miesto vecné ceny.
Cargo kategória, najmladší a najstarší účastník 1.miesto vecné ceny.
Ostatné vekové kategórie 1. až 3. miesto vecné ceny.

Registrácia:

Registráciu a online platbu nájdete na: www.behnazelenepleso.sk

Počet účastníkov:
Štartovný balíček:
(v cene štartovného)

Limitovaný počet štartujúcich na 200 pretekárov!

Tombola:

Možné dokúpenie tombolových lístkov na mieste.

Športový rýchlo schnúci microfleece uterák s exkluzívnou potlačou podujatia + kapustnica +
pivo/nealko + vrece na veci (všetko ekologicky rozložiteľné) + kľúčenka Tatratea +

Učastníci si nezabudnite zobrať svoj lístok zo štartovného balíčka.

Web partneri:

vývoz vecí do cieľa + tombolový lístok + štartovné číslo + fotograf na trati aj v cieli.

Trať:

Žrebuje sa na Chate pri Zelenom plese o hodnotné ceny.

7 700 m. vedie z Bielej vody ku Chate pri Zelenom plese po kamenistom
povrchu dolinou Bielej Vody Kežmarskej do doliny Zeleného plesa po

www.bart.sk
www.alkanklub.eu
www.vila-park.eu/sk/
www.chataprizelenomplese.sk
www.vetroplachmagazin.sk/

značkovanom chodníku žltej farby. Výškové prevýšenie 626 m. Cieľ je
pred Chatou pri Zelenom plese.

Šatňa:
Umyvárne:
Ubytovanie:

Obmedzené množstvo vecí bude pretekárom vyvezené do cieľa 30 min. pred štartom!
Suterén Chaty pri Zelenom Plese.
Nezabezpečujeme, možnosti : CHATA PRI ZELENOM PLESE, tel.0901 767 420

Michal MALÁK, v. r.

Tomáš PETRÍK, v. r.

riaditeľ pretekov

predseda OV

Traťový rekord muži: 1. ročník 2006, DLUGOŠ Andrej 34:01,0
Traťový rekord ženy: 8. ročník 2013, OLEJÁROVÁ Silvia 41:33,2
Putovný pohár venovaný manželkou Karla Jakeša, v hlavnej kategórii mužov a
žien, získa pretekár ak zvíťazil 3 x po sebe neprerušovane, alebo 5 x prerušovane.

Vyhodnotenie :

Pred Chatou pri Zelenom plese 13:30 hod.

Občerstvovacia stanica :

Pri Šalviovom prameni a v cieli - Chata pri Zelenom plese.

Protesty :

Do 15min. po skončení pretekov hlavnému rozhodcovi s vkladom 50,-Eur.

Výškový profil :

Štart

Cieľ

Biela Voda

Chata pri Zelenom plese

925 m.n.m.

1551 m.n.m.

Organizátor srdečne ďakuje všetkým sponzorom a podporovateľom.

Občianske združenie
ALKAN KLUB HORSKÝCH ŠPORTOV Tatranské Matliare
v spolupráci s Mestom Vysoké Tatry a Chatou pri Zelenom plese

usporiadajú
verejné preteky v behu do vrchu

XVII. ročník Beh na Chatu pri Zelenom plese
Memoriál Karla Jakeša I. predsedu Alkan klubu.

12. jún 2022 (NEDEĽA)
Biela Voda - Chata pri Zelenom plese

