Skialp Pohár Sliezskeho Domu 2012
2. ročník
3.3.2012
Organizátor:
Horský Hotel Sliezsky dom
Predseda organizačného výboru: Martin Jakubík
Veliteľ trate:
Peter Šperka
Zdravotné zabezpečenie: Horská Záchranná Služba VT
Prihlášky:
elektronicky na: skialp@sliezskydom.sk , www.skialp4u.sk
alebo v deň preteku
Informácie:
www.sliezskydom.sk, www.skialp4u.sk, e-mail: skialp@sliezskydom.sk,
tel: +421 911 882 879
Ubytovanie:
Horský hotel Sliezsky dom, email: recepcia@sliezskydom.sk
Cena pre pretekárov 20€/os/ubytovanie s raňajkami
Štartovné:
15,00€ /pri registrácii po 20.2.2012 a v deň pretekov/
12,00€ /pri registrácii do 20.2.2012 a pre členov SSA/
Účet pre zasielanie poplatku 2629142056/1100, do popisu platby uviesť meno pretekára. Pri registrácii v deň pretekov bude
štartovné vyberané v hotovosti.
V štartovnom je zahrnuté občerstvenie a pre všetkých pretekárov zaujímavé vecné ceny. Pre víťazov kategórii A finančná
odmena /muži – 200€, 150€, 100€; ženy – 150€, 100€, 50€/.
Po skončení pretekov pripravená tombola so zaujímavými cenami, zábava pri živej hudbe.
Prezentácia:
8:00 – 8:45 hod v deň preteku v Tatranskej Polianke pri rampe na ceste smer Sliezsky dom
Program:
8.45 výklad trate
9.00 štart kategórie A /Extreme Race/
9.15 štart kategórie B /Vertical Race/
Kategórie muži, ženy:
A- Extreme Race: Tatranská Polianka /1005 m/ - Sliezsky dom /1670 m/ - Poľský hrebeň /2200 m/ - Prielom /2280 m/ Svišťový štít /2382 m/ -Studené sedlo /2360 m/ - Sliezsky dom /1670 m/
B- Vertical Race: Tatranská Polianka /1005 m/ – Sliezsky dom /1670 m/
V prípade nedostatku snehu sa pôjde úsek bez snehu vo vibramovej či inej športovej obuvi.
Súťažný poriadok: Súťaží sa podľa športových pravidiel pre preteky v skialpinizme vydaných Slovenskou skialpinistickou
asociáciou. Všetci pretekári sa zúčastňujú preteku na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny trate
podľa poveternostných podmienok.
Povinná výstroj:
- podľa pravidiel SSA
- lyže s oceľovými hranami po celej dĺžke lyže a minimálnou šírkou 60 mm, viazanie musí umožňovať chôdzu aj zjazd.
- lyžiarky, dostatočne vysoké, aby zakryli členky, s podrážkou vibram, na lyžiarky sa musia dať pevne uchytiť stúpacie železá
- pár skialpinistických teleskopických alebo bežeckých palíc s max. priemerom 25 mm a krúžkom na konci (oceľové krúžky sú
zakázané)
- min. 2 vrstvy oblečenia spodnej časti tela s dlhými nohavicami presnej veľkosti pretekára: 1. vrstva – pretekové oblečenie, 2.
vrstva – z vetru vzdorného materiálu
- min 2 vrstvy oblečenia hornej časti tela s dlhými rukávmi presnej veľkosti pretekára: 1.vrstva – pretekové oblečenie, 2. vrstva
– z vetru vzdorného materiálu
- prilba je povinná počas celého preteku kategórie A a musí zodpovedať norme EN 12492 ( UIAA 106 )
- batoh s možnosťou upevnenia lyží a veľkosti min. 20 litrov /kategória A/
- pár stúpacích želiez s min. počtom 10 hrotov, dva z nich musia byť vpredu, presnej veľkosti na pretekársku lyžiarku bez
upravovania aj s bezpečnostnými popruhmi. Stúpacie železá musia mať UIAA certifikát. Ak stúpacie železá pretekár nepoužíva,
musia byť uložené v batohu hrotmi k sebe. /kategória A/
- UIAA certifikovaná horolezecká sedačka bez modifikácií a upravovania /kategória A/
- 1 ks plochá slučka podľa UIAA pravidiel, min. dĺžky 1 meter a 1 ks zaisťovací prusík /kategória A/
- dve horolezecké karabíny s min nosnosťou 22 kNUIAA, z toho 1 zámková /kategória A/
- lavínová výstroj /lopatka, sonda, pips/
- čakan, termofólia, lekárnička
Penalizácia a diskvalifikácia:
Podľa športových pravidiel pre preteky v skialpinizme SSA. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, ktorí si
vyhradzujú právo zmeny programu a tratí podľa snehových a poveternostných podmienok.

Horský hotel Sliezsky dom pod Gerlachom, 059 82 Tatranská Polianka
tel. +421 911 882 879, fax: +421 - 02 - 58 240 311, e-mail: recepcia@sliezskydom.sk

