
PROPOZICIE
Organizátor: Občianske združenie Horské spoločenstvo

Hlavní partneri: Banskobystrický samosprávny kraj, Geošport, Pivovar Huncút

Dátum preteku: Sobota 8.10.2022

Čas štartu: 10:00

Miesto štartu: Námestie v Pohorelej (750 m n. m.) 

Miesto cieľa: Andrejcová, vrchol (1510 m n. m.), nie pri útulni!

Prezentácia pretekárov: 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 chodní-

kom ide až na hrebeň Nízkych Tatier.

Povrch: Asfalt, lesný chodník, kamenistá zvážnica

Dĺžka trate: 5,1km 

Prevýšenie: 760m

Vekový limit: Od 10 rokov (do 18 rokov len s podpísaným súhlasom rodiča) 

Vyhlásenie výsledkov + obed: Útulňa Andrejcová , po dobehnutí posledného pretekára

Registrácia: Do 7. 10. 2022 na stránke https://pretekaj.sk

Štartovné: 12 eur pri registrácii cez internet, 17 eur na mieste v deň preteku, v cene je zahr-

nuté: spomienkový predmet, občerstvenie, zabezpečenie pretekov, Pravidlá registrácie a 

platobné podmienky stanovujú všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa portálu 

pretekaj.sk. 

REGISTRÁCIA

ANDREJCOVÁ
VERTIKAL



Sobota 8. 10. 2022 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 vráte-

né! 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.

PREZENTÁCIA PRETEKÁROV

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 pro�l a málo tienistých úsekov. Použitie paličiek je povole-

né. 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. 

TRAŤ A PRAVIDLÁ

Muži: do 39 rokov

Ženy: do 39 rokov

Seniori: od 40 rokov

Seniorky: od 40 rokov

KATEGÓRIE

Účastníci pretekov môžu svoje vozidlá zaparkovať na priľahlých uliciach v blízkosti námes-

tia, na ktorých nie je státie motorových vozidiel zakázané dopravnou značkou. Môžu tak 

urobiť napr. na ulici Nová (pred obchodom Jednota a ďalej), Školská , M.R. Štefánika pod kos-

tolom alebo Kpt. Nálepku oproti škole.

PARKOVANIE

760+ M5.1 KM
8.10.2022 POHORELÁ



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 odporúča-

me 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.

UPOZORNENIE

Horehronská trailová liga pozostáva zo šiestich pretekov, ktoré sa konajú v mesiacoch júl až október. Trasy a 
ich pro�ly budú stavané tak, aby začínajúcim bežcom ukázali rozmanité bežecké lokality a čo najviac preverili 
všestrannosť pretekárov počas celej ligy. Medzi pretekmi sú zastúpené dva behy do vrchu “vertikaly”, krosové 
behy miernejším terénom, aj dlhší a náročnejší beh, polmaratón vo vysokohorskom prostredí. Horehronská 
Trailová Liga chce pomôcť miestnym ľuďom bezpečne sa pripraviť na preteky a vzbudiť v nich záujem o 
pohyb v prírode.

Počas celej série sa pre potreby ligy používajú iba kategórie muži a ženy (celkové poradie). Vyhodnocovanie 
na jednotlivých pretekoch sa uskutoční v kategóriách určených organizátorom jednotlivých pretekov. 

Pretekári budú priebežne vyhodnocovaní v celkovom poradí ligy ihneď po jednotlivých kolách. Výsledky 
budú uverejnené po skončení preteku na stránke www.pretekaj.sk/.
Celkové vyhodnotenie ligy bude 8.10.2022 po posledných pretekoch v priestoroch Útulne Andrejcová.

Do tretieho ročníka Horehronskej Trailovej Ligy sú zaradené tieto preteky:
Vertikal Kilometer Kráľova hoľa 
Heľpiansky Kros - Memoriál Štefana Bošeľu
Útek do divočiny 
Závadský štvanec 
Jarabský polmaratón 
Andrejcová Vertikal 

OZ Horské Spoločenstvo
https://linktr.ee/h_t_l

https://pretekaj.sk/sk/podujatia/htl2022

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

HOREHRONSKÁ TRAILOVÁ LIGA


