KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV LOKOMOTÍVA BANSKÁ BYSTRICA
MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Vás pozýva na

54. ROČNÍK LYŽIARSKEHO PRECHODU PARTIZÁNSKOU REPUBLIKOU,
uskutoční sa pod záštitou primátora Mesta Banská Bystrica Jána Noska

dňa 18. februára 2017
Trasa 54.ročníka prechodu je situovaná v Starohorských vrchoch. Štart je na Donovaloch. Trasa v dĺžke 26 km
s prevýšením 325 m vedie z Donoval ponad Polianku, cez Močiare - Krčahy - popod Jelenskú skalu - Sedlo Dolný
Šturec – Šachtičku, odtiaľ cestou smerom do Ban.Bystrice a po 350 m odbočiť doľava na prístupovú cestu k chate
UVZ Šachtičky (Učebno-výcvikové zariadenie TU Zvolen "Šachtičky") a ďalej po upravenej trase na Žiare-Hornú skrytú
a Selčianskou dolinou do cieľa, ktorý je v Penzione Čachovo-Selce
Program prechodu:
8:00 odchod osobitných autobusov z parkoviska pri VÚB a.s., na Námestí slobody v Banskej Bystrici
8:45 – 9:00 odchod účastníkov prechodu z parkoviska na Donovaloch
12:30 otvorenie cieľa v Penzione Čachovo - Selce
14:00 odchody autobusov z parkoviska pod Penziónom Čachovo do Ban.Bystrice-na námestie Slobody.
Doprava je zabezpečená len pre vopred prihlásených účastníkov. V prípade, ak nebudú všetky miesta v autobuse
obsadené vopred prihlásenými účastníkmi, je možné prihlásiť sa na prechod aj priamo pred odchodom autobusu.
Účastnícky poplatok: štartovné 2.- € + zabezpečená doprava 3.- € = spolu
5,00 €
štartovné bez nároku na dopravu
2,00 €
členovia KST Lokomotíva Ban.Bystrica a mládež do 18 rokov
3,00 €
Na štart možno prísť len s kontrolným účastníckym preukazom, ktorý pošleme po zaplatení štartovného.
Poplatky môžete uhradiť osobne v Dome turistiky, Lazovná 17, Banská Bystrica, alebo poukázať poštovou
poukážkou, prípadne prevodným príkazom na účet:
KST Lokomotíva, Slovenská sporiteľňa, a.s. Banská Bystrica č.ú.: IBAN SK90 0900 0000 0000 5019 5010
Členovia KST LOKOMOTÍVA môžu štartovné uhradiť z „kreditu“
V štartovnom sú započítané organizačné náklady, vodcovská a zdravotná služba, upomienkový odznak.
Za vopred zaplatený osobitný poplatok za dopravu - je zabezpečená doprava na štart a z cieľa prechodu.
Cieľ je v Penzióne Čachovo, kde po predložení účastníckeho preukazu obdržíte upomienkový odznak.
V reštaurácii penzionu je možnosť zakúpiť si jedlo a nápoje.
Upozornenie: V prípade nepriaznivých podmienok, v súlade so snahou o bezpečnosť účastníkov prechodu,
usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť trasu, štart a cieľ prechodu.
Účastník prechodu musí vopred zvážiť svoju lyžiarsku zdatnosť a zdravotné predpoklady - podujatia sa zúčastňuje
na vlastné nebezpečie. Nezabudnite si vziať so sebou preukaz zdravotného poistenia.
Trasa z Donoval po sedlo Šachtička bude upravená aj pre volnú techniku behu (korčuľovanie). Zo sedla Šachtička
treba zísť pešo cca 350 m po ceste smerom do Ban.Bystrice - k odbočke na chatu UVZ Šachtičky, a odtiaľ po
upravenej stope do Selčianskej doliny k lyžiarskemu stredisku Čachovo.
Ubytovanie organizátor nezabezpečuje. Pri zrušení účasti sa štartovné nevracia.
Uzávierka prihlášok: 13.02.2017.
Tlačivo prihlášky je aj na: www.turistikalokobb.sk
Prihlášky a potvrdenie o zaplatení posielajte na adresu, na ktorej sa môžete aj osobne prihlásiť:
KST Lokomotíva – Dom turistiky
Lazovná 17
974 01 Banská Bystrica
Podujatie podporili:

Tel./fax: 048/4123 125
E-mail: turistika.loko.bb@stonline.sk
Web: www.turistikalokobb.sk

