
Propozície 
Medzinárodné preteky Horskej záchrannej služby – propozície 

Usporiadateľ: Himalaya club Vysoké Tatry 
Riaditeľ pretekov: Martin Jakubík 
Organizačný výbor: Vladka Tatarková, Jana Šperková, Dušan Beňa, Ján Koŕínek 
Veliteľ a autor trate: Eduard Lipták 
Časomiera: Ľubomír Klocok, Miroslav Užík 
Výsledky:  
Prihlášky: do 25.3.2019 mailom na: memorialvt@gmail.com 
  
Kategórie 
A horskí záchranári do 40 rokov 
B horskí záchranári nad 40 rokov a do 50 rokov 
C horskí záchranári nad 50 rokov 
D horskí vodcovia 
  
Systém pretekov 
Preteky pozostávajú zo súťaže jednotlivcov. 
Pretekári štartujú hromadným štartom. 
Víťazom sa stáva pretekár s najnižším priemerným umiestnením z jednotlivých  disciplín, pri rovnosti 
umiestnenia je rozhodujúci čas lezenia v ľade. 
  
Disciplíny pretekov 
a) lezenie v ľade s horným istením (top rope) 
* horolezecké čakany budú k dispozícii, 
* víťazom sa stáva jednotlivec s najrýchlejším dosiahnutým časom, pričom odsadnutie do lana je 
povolené a nebude penalizované 
* neabsolvovanie disciplíny = diskvalifikácia, 
b) lezenie v skale s horným istením (top rope) 
* na disciplínu bude stanovený časový limit, ktorý určí organizátor podľa aktuálnych podmienok 
* každé odsadnutie, chytenie lana, pád, nestihnutie časového limitu pre disciplínu = 1 trestná minúta, 
ktorá sa zaráta do času v disciplíne kros 
* neabsolvovanie disciplíny = diskvalifikácia, 
c) kros ( disciplína pozostáva z meraného úseku na pásoch a zjazdu na lyžiach ) 
d) obrovský slalom so saňami 
  
Limit etapy: 
Kategória A 6 hod. 
Kategória B 6,5 hod. 
Kategória C 7 hod. 
Kategória D 6,5 hod. 
  
Podmienky: 
* Štartovné čísla musia byt viditeľné, umiestnené na batohu. 
* Výstroj bude kontrolovaná po dojazde do cieľa a priebežne podľa potreby na trati. 
  
Povinná výstroj: 
1 pár lyží minimálnej šírky 62 mm s oceľovými hranami a šlapacím viazaním 
1 pár lyžiarok s vibramovou podrážkou 
1 pár lyžiarskych palíc 
1 pár stúpacích pásov 



1 ks batoh 
1 pár stúpacích želiez s minimálnym počtom 10 hrotov 
1 ks termofólia 
1 ks bunda polar-fleece (alebo ekvivalentná náhrada) 
1 ks komplet do vetra a dažďa (vetrovka + nohavice) s dlhým rukávom 
1 ks čiapka 
1 pár rukavíc 
1 ks lavínový prístroj (frekvencie 457 kHZ) 
1 ks balíček prvej pomoci (2 ks sterilný obväz, 1 ks elastický obväz, trojrohá šatka 
1 ks horolezecká sedačka 
1 ks horolezecká karabína so zámkom 
1 ks lavínová lopatka s plochou 20×20 cm a dĺžkou lopatky min. 60 cm 
1 ks lavínová sonda 
1 ks prilba s certifikátom UIAA 
  
Penalizácia: 
Za každú chýbajúcu časť povinného výstroja 10 minút do celkového času etapy. 
Diskvalifikácia: 
* za nesplnenie časového limitu 
* za cudziu pomoc v podobe poskytnutia suchého prádla, 
   skladania pásov a pod. počas preteku od nepretekajúcej osoby 
* za cudziu pomoc sa nepovažuje poskytnutie prvej pomoci 
* za neposkytnutie prvej pomoci pretekárom 
* za výmenu nepoškodenej časti povinného výstroja počas pretekov 
* za nepoužitie povinnej výstroje počas pretekov 
* za hrubé porušenie pokynov a nariadení organizátora 
* za úmyselné bránenie v predbiehaní 
* za skracovanie a vybočovanie z vytýčenej trate 
  
Program pretekov: 
30.3.2019 
* do 07.45 prezentácia v Hoteli Morava, Tatranská Lomnica 
* o 07.50 výklad trate v Hoteli Morava, Tatranská Lomnica 
* o 08.00 odchod na údolnú stanicu kabínkovej lanovky na Štart 
* 08.30 štart obrovského slalomu so saňami na „Čučoriedkach“ 
* 17.30 Vyhodnotenie pretekov v Hoteli Morava, Tatranská Lomnica 
* 19.00 Kultúrny program 
Štartovné: 0,- EUR 
  
Trasa pretekov: 
Štart pretekov: Tatranská Lomnica 
Cieľ: Hrebienok 
Trasa: Tatranská Lomnica (Čučoriedky) -  Veľká Studená dolina  – Svišťový štít  -  Veľká Studená dolina 
–  Hrebienok 
Organizátor si vyhradzuje zmeniť trasu a podmienky pretekov vzhľadom na poveternostné 
podmienky. 
  
Možnosť ubytovania s raňajkami 
Hotel Morava v Tatranskej Lomnici 
Cena ubytovania: 25 EUR / osoba,  vrátane raňajok v dvojposteľovej izbe, kontakt pre rezerváciu: 
www.hotel-morava.sk 
 


