Základné údaje:
dátum: 10.10. 2020
prezentácia: 7:30 - 9:00 v reštaurácií „Pod Orlovou“, Nová ulica, Pohorelá (v tesnej
blízkosti štartu)
čas štartu: 10:00
dĺžka trate: 5,1 km
prevýšenie: 760 m
povrch trate: Asfalt, lesný chodník, kamenistá zvážnica
miesto štartu/cieľa: Námestie v Pohorelej (750 m n. m.)/Andrejcová, vrchol (1510 m n. m.),
nie pri útulni!
miesto vyhlásenia výsledkov: Útulňa Andrejcová
max. počet účastníkov:
výška štartovného: 12€ online do 9.10., 17€ na mieste
registrácia: pretekaj.sk
kategórie:
Muži: Ženy: Seniori: Seniorky: do 39 rokov do 39 rokov od 40 rokov (narodení 12. 10. 1980 a
skôr) od 40 rokov (narodené 12. 10. 1980 a skôr)
trasa: Trasa pretekov vedie z námestia v Pohorelej (750 m n. m.) po modrej turistickej
značke až do sedla pod Andrejcovou (1420 m n. m.), kde sa napojí na červenú turistickú
značku a pokračuje hrebeňom Nízkych Tatier až na vrchol Andrejcová (1510 m n. m.).
POZOR SKRATKA! Na hornom konci obce Pohorelá sa pri smerovníku „Pohorelský
medokýš“ (800 m n. m.) schádza z modrej značky do cca 300 metrovej lesnej skratky popri
medokýši na lúku „Makovisko“, kde sa napája znova na modrú turistickú značku, po ktorej sa
strmým chodníkom ide až na hrebeň.

Oficiálne propozície:
ANDREJCOVÁ VERTIKAL 2020 4. ročník 10.10.2020
PROPOZÍCIE:
Organizátor:
Občianske združenie Horské spoločenstvo
Dátum preteku:
Sobota 10.10.2020
Štart:
Námestie v Pohorelej (750 m n. m.) o 10:00
Cieľ:
Andrejcová, vrchol (1510 m n. m.), nie pri útulni!
Prezentácia: Od 7:30 do 9:00 v reštaurácií „Pod Orlovou“, Nová ulica, Pohorelá (v tesnej
blízkosti štartu)
Trasa: Trasa pretekov vedie z námestia v Pohorelej (750 m n. m.) po modrej turistickej
značke až do sedla pod Andrejcovou (1420 m n. m.), kde sa napojí na červenú turistickú
značku a pokračuje hrebeňom Nízkych Tatier až na vrchol Andrejcová (1510 m n. m.).
POZOR SKRATKA! Na hornom konci obce Pohorelá sa pri smerovníku „Pohorelský
medokýš“ (800 m n. m.) schádza z modrej značky do cca 300 metrovej lesnej skratky popri
medokýši na lúku „Makovisko“, kde sa napája znova na modrú turistickú značku, po ktorej sa
strmým chodníkom ide až na hrebeň

Povrch: Asfalt, lesný chodník, kamenistá zvážnica
Dĺžka trate: 5,1 km
Prevýšenie: 760 m
Vekový limit: Od 15 rokov (do 18 rokov len s podpísaným súhlasom rodiča)
Vyhlásenie výsledkov + obed: Útulňa Andrejcová
REGISTRÁCIA
Registrácia:
Do 9. 10. 2020 na stránke https://pretekaj.sk/sk/podujatia/andrejcova2020/preteky/979
Štartovné:
12 eur pri registrácii cez internet, 17 eur na mieste v deň preteku, v cene je zahrnuté:
spomienkový predmet, občerstvenie, zabezpečenie pretekov, Pravidlá registrácie a platobné
podmienky stanovujú všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa portálu pretekaj.sk.
PREZENTÁCIA PRETEKÁROV
Sobota 10. 10. 2020 od 7:30 do 9:00 v Reštaurácií Pod Orlovou, Nová Ulica, Pohorelá (v
tesnej blízkosti námestia a štartu). Pri prezentácií sa preukážete dokladom totožnosti. V
prípade, ak sa nedostavíte na prezentáciu včas, nebudete môcť štartovať a štartovné Vám
nebude vrátené! Na opozdencov čakáme 15 minút, po ktorých už prezentácia nebude
možná. Vývoz osobných vecí: organizátor zabezpečuje aj vývoz osobných vecí k Útulni
Andrejcová. Pri prezentácií dostane pretekár vrecko s číslom, ktoré mu následne s jeho
osobnými vecami odovzdá. V cieli dostane na základe svojho štartového čísla osobné veci
späť.
KATEGÓRIE
Muži: do 39 rokov
Ženy: do 39 rokov
Seniori: od 40 rokov (narodení 12. 10. 1980 a skôr)
Seniorky: od 40 rokov (narodené 12. 10. 1980 a skôr)
TRAŤ A PRAVIDLÁ
Beží sa po turistickom chodníku, ktorý po cca 700 metroch v obci Pohorelá prechádza z
asfaltovej cesty na lesný chodník (kamenistá lesná cesta, zvážnica, tráva, zemitý chodník).
Trať je náročná najmä pre strmý profil a málo tienistých úsekov. Použitie paličiek je
povolené. Hodnotí sa čas dosiahnutý v cieli (na vrchole Andrejcová, nie pri útulni!!!). Na trati
sa cca po 2/3 trasy nachádza občerstvovacia stanica s vodou a iontovým nápojom. Každý
pretekár je povinný pri úraze alebo náhlej (zdravotnej) príhode druhého pretekára poskytnúť
prvú pomoc, minimálne privolaním Horskej služby, ktorá sa bude pohybovať po trati. Takisto
je povinný rešpektovať pokyny organizátora a po dobehnutí do cieľa sa premiestniť k útulni
Andrejcová, kde bude vyhlásenie výsledkov a občerstvenie pre pretekárov zdarma.
PARKOVANIE
Účastníci pretekov môžu svoje vozidlá zaparkovať na priľahlých uliciach v blízkosti
námestia, na ktorých nie je státie motorových vozidiel zakázané dopravnou značkou. Môžu

tak urobiť napr. na ulici Nová (pred obecným úradom a ďalej), Školská , M.R. Štefánika pod
kostolom alebo Kpt. Nálepku oproti škole.
UPOZORNENIE
Každý pretekár svojím podpisom pri prezentácií vyhlasuje, že si prečítal tieto propozície, a
že si je vedomý účasti na vlastné riziko a svojho zdravotného stavu. Pred pretekom
odporúčame poistiť sa pre prípad zásahu Horskej záchrannej služby. Jednodňové poistenie
do hôr od komerčných poisťovní stojí do 3 €. Organizátor nezodpovedá za stratu,
odcudzenie alebo poškodenie osobných vecí.
HOREHRONSKÁ TRAILOVÁ LIGA
Andrejcová Vertikal je súčasťou série pretekov pod názvom Horehronská Trailová Liga,
ktorá združuje šesť rôznorodých terénnych behov v oblasti Nízkych Tatier a Horehronia,
ktoré sa uskutočnia v mesiacoch júl až október. Trasy a ich profily sú stavané tak, aby
bežcom ukázali rozmanité bežecké lokality a preverili všestrannosť pretekárov počas trvania
celej ligy. Medzi pretekmi sú zastúpené dva behy do vrchu “vertikaly”, krosové behy
miernejším terénom, aj dlhší beh vo vysokohorskom prostredí.
Vertikal Kilometer Kráľova hoľa 4.7.2020
Heľpiansky Kros - Memoriál Štefana Bošeľu 5.9.2020
Útek do divočiny 15.9.2020 (utorok)
Závadský štvanec 19.9.2020
Jarabský polmaratón 3.10.2020
Andrejcová Vertikal 10.10.2020
Na každom lokálnom behu získajú bežci body, ktoré sa po ukončení posledného preteku v
sérii spočítajú. Súťažia tak o bežeckého kráľa a kráľovnú Horehronia a finančnú odmenu
(price money). Každý bežec, ktorú absolvuje celú ligu (aspoň 5 pretekov zo 6) dostane na
poslednom preteku ligy spomienkový predmet a je zaradený do losovania o hodnotnú cenu,
ktoré prebehne na vyhlásení výsledkov celej ligy.
https://pretekaj.sk/sk/podujatia/htl2020
facebook: @horehronskatrailovaliga
https://www.facebook.com/horehronskatrailovaliga
instagram: @horehronska_trailova_liga
https://www.instagram.com/horehronska_trailova_liga/
horehronskatrailovaliga@gmail.com
+421 901 705 062

