POZVÁNKA
Pozývame Vás na dvojdenný horský pochod dvojíc s povinným
vybavením pod a mapy. Kedysi nazývaný horský orienta ný beh
alebo Marathon Orienteering. Tentokrát nazývaný „športový
treking“.

KarpatTrek - Malé Karpaty
Toto podujatie je na Slovensku organizované u
nieko ko rokov
pravidelne na jar a na jese . Preteky sa konajú v zaujímavých horských
oblastiach Slovenska, v minulosti napríklad v Slovenskom Raji,
Západných Tatrách, Ve kej Fatre at). Zú*ast ujú sa ho pravidelne
nadšenci a prívr enci klasickej a vrchlovej turistiky, orienta*ného behu
a trekingu na amatérskej i pretekárskej úrovni. Ka doro*ne sa na mieste
pretekov stretne 30-50 sú1a ných dvojíc zo Slovenska a 2eskej
republiky. Sú*as1ou programu je aj prezentácia podujatí tohto typu na
rok 2005.
Termín:

27.05. – 29.05.2005

Centrum: Malé Karpaty – Plavecký Mikuláš
Prihlášky a #alšie info na adrese:
e-mail: karpatrek@yahoo.com, tel. .:+421 908 705 228
Kategórie:

sú+a,ia dvojice v zlo,ení : 2 mu,i (MM), 2 ,eny (DD), mu, – ,ena (mix)
A – športová, B – turistická

Štartovné za dvojicu:
499,-Sk
Štart:
Sobota 28.05.2005
blízko centra pretekov o 10.00 hod.
Cie-:
Nede>a 29.05.2005
do 12:30, vyhlásenie výsledkov 14:00
prví traja pretekári v ka,dej kategórii obdr,ia ceny
Ubytovanie pred štartom:
Ubytovanie po0as preteku:
Terén:
Trasa:

škola v Plaveckom Mikuláši
bivak vo vlastných stanoch v cieli prvej etapy

Mierne hornatý, v okolí aj skalnaté terény, nadmorská výška 200 – 767 metrov. Atraktívna oblas+
Malých Karpát, v okolí sú zrúcaniny, jaskyne, jazerá a mnoho iných zaujímavostí.
Trasu si ka,dá dvojica zakreslí sama pod>a poskytnutých údajov do mapy v mieste štartu. DD,ka
trasy 20-30 km na deE pod>a kategórie

Povinné vybavenie: stan, spacák, buzola, lekárni ka a iné (upresníme pri podaní prihlášky)
Organizátori: KarpatTrek Bratislava v spolupráci s obcou Plavecký Mikuláš
Sponzori akcie:

Ahoj v prírode

Spišiak a Do olomanský

Mana outdoor agency
Cestovná agentúra zameraná na
vodácku, horskú a cyklo-turistiku.

