
 

 

Propozície 

Dátum: 2.10.2021 (sobota) 

Čas štartu: 11:00  

Miesto štartu/cieľa: chata Jarabatá (obec Jarabá)  

Prezentácia pretekárov: chata Jarabatá 8:30 - 10:30 

Miesto vyhlásenia výsledkov: chata Jarabatá cca 15:30 

Informácie: https://www.facebook.com/jarabskypolmaraton/ 

 

Polmaratón 

Dĺžka trate: 21,8 km  

Prevýšenie: 1170 m 

povrch trate: po lesných a spevnených cestách a chodníkoch, Sky Race. 

Výška štartovného: 15 € online do 30.9.2021, 17 € na mieste v prípade, že nebude dosiahnutý účastnícky limit 

Kategórie: Polmaratón - ženy do 39 nad 40, muži do 39 nad 40 

Vekový limit: Polmaratón - od 18 rokov 

Občerstvenie: Na Chate M. R. Štefánika cca 10 kilometer, v sedle Čertovica cca 18 kilometer. 

Časový limit: Na trati Jarabského polmaratónu bude stanovený časový limit (STOP - TIME).  

V prípade, že pretekári tento časový limit nestihnú, nebudú klasifikovaní a bude im odporúčaná najbližšia 

cesta k cieľu. 

 

Časový limit 2,5 hodiny (do 13:30 hod.) na 9,5 km - Chata M. R. Štefánika 

Časový limit 4 hodiny (do 15:00 hod.) na 17 km – Čertovica 

Táto trať je zaradená do seriálu pretekov Horehronská Trailová Liga. Viac informácií na linktr.ee/h_t_l. 

 

https://www.facebook.com/jarabskypolmaraton/
https://www.facebook.com/horehronskatrailovaliga/
linktr.ee/h_t_l


 

                                               

 

Hobby 

Dĺžka trate: 8,7 km  

Prevýšenie: 400 m 

Povrch trate: po lesných a spevnených cestách a chodníkoch. 

výška štartovného: 15 € online do 30.9.2021,  17 € na mieste v prípade, že nebude dosiahnutý účastnícky 

limit  

Kategórie: prvé tri ženy a prví traja ženy (bez vekových kategórií) 

Vekový limit: Hobby pretek - od 16 rokov v sprievode dospelej osoby 

Občerstvenie: Na 4 kilometri v sedle Čertovica. 

Nie je súčasťou Horehronskej Trailovej Ligy. 

 

Všeobecné informácie 

Účastnícke benefity: Každý účastník dostane štartovné číslo, občerstvenie na trati a v cieli nápoj + jedlo. Všetci 

bežci, dostanú pred štartom pamätnú funkčnú čelenku, energetickú tyčinku, nápoj a ovocie. 

Vyhlásenie výsledkov a ceny: vyhodnocujeme prvých troch najlepších pretekárov/ky v každej kategórii pre pre 

polmaratón a pre hobby pretek len prvých troch z kategórie muži a ženy. Obe trate sa vyhlasujú zvlášť. 

Dôležité upozornenie: Preteky sa konajú za každého počasia. Preteky sa konajú vo vysokohorskom prostredí a 

preto sa treba na takúto akciu dobre pripraviť a vybaviť. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si 

organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže. 

Vzhľadom na pandémiu ochorenia Covid-19 si organizátor tiež vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v 

súvislosti s aktuálnymi hygienickymi a epidemiologickymi nariadeniami platnými na území Slovenskej 

republiky. 

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a 

účasťou pretekárov na podujatí. Pretekár si musí na štart pretekov priniesť nami zaslaný a pretekárom 

podpísaný "Súhlas dotknutej osoby". Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje 

pretekov na vlastnú zodpovednosť a bude dodržiavať pokyny organizátorov. 

 

Horehronská Trailová Liga 

Preteky sú súčasťou Horehronskej Trailovej Ligy. Výsledky sa započítavajú do jej celkovej klasifikácie, ktorej 

vyhodnotenie bude na poslednom preteku. Priebežné výsledky, propozície a ďalšie informácie nájdete na 

linktr.ee/h_t_l alebo faceebooku Horehronská Trailová Liga. 

linktr.ee/h_t_l
https://www.facebook.com/horehronskatrailovaliga/
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