PROPOZÍCIE BEAR FOOT POĽANA SKYRACE 2018

BEAR FOOT POĽANA SKYRACE 2018 je pretek v jedinečnom prostredí Poľany, ktorá
ponúka ideálne možnosti pre beh. Desiatky lesných, poľných a turistických chodníkov,
mnoho stúpaní a klesaní, jedinečné prírodné pamiatky – všetko na svahoch vyhasnutej
sopky Poľany.

Usporiadateľ: Marián Líška, Viliam Boor
Kontakt: info@bearfootpolana.sk

BEAR FOOT POĽANA SKYRACE 21 km / 1250+ m (JEDNOTLIVCI)
Termín: 11.8.2018
Dĺžka trate: 21 km
Kumulované stúpanie: 1250+ m
Štart: 10.00 hod.
Prezentácia: v deň preteku hotel Poľana 8.00 – 9.45 hod.
Kategórie:
1. muži od 16 do 39 rokov (vrátane)
2. muži nad 40 rokov (vrátane)
3. ženy bez rozdielu veku
Limit súťažiacich: 200 jednotlivcov
Trať:
Štart: Horský hotel Poľana
Cieľ: Horský hotel Poľana
Občerstvovacie stanice: 3 – Bystré vrátka (5 km), Horský hotel Poľana (10 km),
Kaľamárka (16 km), možnosť vlastného občerstvenia
Povrch trate: lesné cesty a chodníky
Trať začína pri horskom hoteli Poľana a vedie po žltej trase na Bystré vrátka, odkiaľ vedie
ďalej po zelenej značke cez Vodopád Bystrô na vrchol Prednej Poľany a späť na Horský
hotel Poľana. Odtiaľ smeruje po červenej značke ku horárni na Kaľamárke, okolo hradiska
a cez lúky sa napojí na modrú značku, kde bude finálne stúpanie cez Vrch Detva na
horský hotel Poľana.
Na

trati

sa

nachádzajú

náročné

zbehy,

ako

aj

náročné

stúpania

spolu

s výstupom po rebríkoch na Vodopáde Bystrô. Vzhľadom k tomu, že Poľana sa vyznačuje
vyšším výskytom medveďa hnedého, budú na trati vyznačené úseky, kde je odporúčané
použiť rolničku, zvonček (možnosť zakúpenia rolničky pred štartom preteku).
Štartovné:
do 30. mája 2018 – 19 eur
do 30. júla 2018 – 25 eur
po 1. auguste 2018, v deň podujatia – 30 eur (len v prípade voľných kapacít)

V cene štartovného zahrnuté:
– občerstvenie počas a po preteku
– účastnícka medaila
– účastnícky balíček (presný obsah balíčka bude upresnený 14 dní pred štartom preteku)
Registrácia platná až po potvrdení prijatia platby na účet.

BEAR FOOT POĽANA SKYRACE 21 km / 1250+ m (ŠTAFETY)
Termín: 11.8.2018
Dĺžka trate: 21 km (10 km + 11 km)
Kumulované stúpanie: 1250+ m
Štart: 10.00 hod.
Prezentácia: v deň preteku hotel Poľana 8.00 – 9.45 hod.
Kategórie:
1. spoločná štafeta (muži / ženy / zmiešané) dvojčlenná – prvý úsek – 10 km
(prevýšenie 650+ m) – druhý úsek – 11 km (prevýšenie 600+ m)
Limit súťažiacich: 10 štafiet
Trať: Štart: Horský hotel Poľana
Cieľ: Horský hotel Poľana
Občerstvovacie stanice: 1. úsek – Bystré vrátka (5 km), 2. úsek – Kaľamárka (6 km),
možnosť vlastného občerstvenia
Povrch trate: lesné cesty a chodníky
Trať začína pri horskom hoteli Poľana a vedie po žltej trase na Bystré vrátka, odkiaľ vedie
ďalej po zelenej značke cez Vodopád Bystrô na vrchol Prednej Poľany a späť na Horský
hotel Poľana. Odtiaľ smeruje po červenej značke ku horárni na Kaľamárke, okolo hradiska
a cez lúky sa napojí na modrú značku, kde bude finálne stúpanie cez Vrch Detva na
horský hotel Poľana.
Na trati sa nachádzajú náročné zbehy, ako aj náročné stúpania spolu s výstupom po
rebríkoch na Vodopáde Bystrô. Vzhľadom k tomu, že Poľana sa vyznačuje vyšším
výskytom medveďa hnedého, budú na trati vyznačené úseky, kde je odporúčané použiť
rolničku, zvonček (možnosť zakúpenia rolničky pred štartom preteku).

Štartovné za celú štafetu:
do 30. mája 2018 – 35 eur
do 30. júla 2018 – 40 eur
po 1. auguste 2018, v deň podujatia – 45 eur (len v prípade voľných kapacít)
V cene štartovného zahrnuté: – občerstvenie počas a po preteku – účastnícka medaila
– účastnícky balíček (presný obsah balíčka bude upresnený 14 dní pred štartom preteku)
Registrácia platná až po potvrdení prijatia platby na účet.

