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Milí pretekári,
priaznivci športu,
hôr a dobrodružstiev,
sme veľmi radi, že sa stávate súčasťou unikátnej športovej udalosti
JÁNOŠÍK – Slovak Xtreme Triathlon. V tomto manuáli nájdete všetky
potrebné informácie či ste pretekár, jeho doprovod alebo divák.
Čaká Vás jedinečný triatlon, ktorý Vás počas 226 kilometrov dovedie
od Oravskej priehrady cez Oravu, Kysuce a Terchovú až do cieľa v Snilovskom sedle pod Chlebom. Bude to dlhý a náročný deň nielen pre
pretekárov a ich doprovod, ale aj pre nás, už vyše 50, organizátorov.
Každý, kto sa postaví na štart a úspešne zvládne trať až do konca,
vystúpi z radu všednosti. Stane sa naozajstným hrdinom a zároveň
legendou, tak ako aj slovenský národný hrdina Juraj Jánošík.

Prajeme príjemné čítanie, úspešnú prípravu
a tešíme sa na Vás.
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Vydali sme sa na neľahkú cestu, ale veríme, že nie zbytočnú. Myšlienka zorganizovať extrémny triatlon na
Slovensku nám „vŕtala“ v hlavách už pár rokov, až napokon Peter (riaditeľ pretekov Volkswagen Slovakia
Oravaman) a Jozef (riaditeľ pretekov Beh na Poludňový
Grúň) dali hlavy dokopy a vymysleli naozaj čertovský
plán. Nad výberom trasy sme dlho uvažovali a hľadali sme to najlepšie riešenie. Slovensko ponúka naozaj
množstvo krás a prírodných prekvapení. Našim cieľom
bolo skĺbiť prírodu s folklórom a tradíciami. Rozhodli
sme sa spojiť región Orava s Malou Fatrou.
Dejiskom podujatia je známa turistická obec Terchová,
ktorú preslávili okrem krásnej prírody aj príbehy a povesti o slovenskom hrdinovi Jurajovi Jánošíkovi. Využívajúc skúsenosti z oboch podujatí, prinášame triatlon,
ktorý bude tvrdý a náročný, čistý a spravodlivý ku každému.
Pretekári a ich doprovod sa môžu tešiť na profesionálnu organizáciu a starostlivosť. Nebude chýbať príjemná
rodinná a priateľská atmosféra, jedinečné zázemie, dostatok občerstvenia a pohostenia pre pretekárov a ich
podporné tímy.
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Čo je pretek JÁNOŠÍK
Slovak Xtreme Triathlon?
Triatlon, ktorý vás prevedie krásnou krajinou a zavedie vás do miest kde žil a dobrým ľuďom pomáhal národný hrdina Juraj Jánošík, ktorého život bol plný víťazstiev
aj porážok. Je to triatlon, ktorý vám nič nedaruje. Krásny a jedinečný, extrémny
a bolestivý zároveň.
Čaká vás podujatie s rodinnou a priateľskou atmosférou, profesionálnym prístupom a kvalitnými službami. Zažijete neopakovateľný deň spolu s vašimi priateľmi
a rodinami, ktorí budú zdieľať všetky vaše slzy aj úsmevy. Víťazom je každý, kto
zvládne celú trať v stanovených limitoch a úspešne príde až do cieľa na stanici
lanovky pod Chlebom. Čas a poradie nerozhodujú. Víťaz je každý, kto tento triatlon
dokončí.
V skratke je JÁNOŠÍK Slovak Xtreme Triathlon:
•
•

•
•

•

•

určený pre malý okruh skúsených a odhodlaných pretekárov
– dobrodruhov,
podujatie rešpektujúce ekológiu,
pripravené v úzkom súlade s prírodou a s minimálnymi zásahmi
do nej,
pripravený nie na komerčnom
princípe,
možné absolvovať len za podpory sprievodného tímu, ktorý sa
o vás stará počas celých pretekov,
podujatie s náročnou traťou
v krásnej prírode s cieľom prezentovať krásy a jedinečnosť tejto krajiny,
podujatie s jedinečným nočným

•

•

•
•

plávaním a nočnou cyklistikou,
podujatie, kde musíte mať počas celej bežeckej časti povinný
doprovod („support“) a povinnú
výbavu,
podujatie, kde sa maratón beží
v náročnom horskom teréne
s náročným prevýšením a klesaním, s cieľom na atraktívnom
vrchole,
podujatie, kde časť pretekárov
prichádza do cieľa po tme,
podujatie, kde za odmenu dostanete množstvo darčekov a špeciálne tričko s nápisom „FINISHER“
a „SUPPORTER“.
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Energia pre vyšší výkon
Keď trénujete, potrebujete energiu. Bez energie váš výkon ide dolu vodou a môžete to rovno zabaliť. Mnohí z nás neraz zažili „hlaďák“, alebo im
skrátka „došlo“. Onedlho je tu naozajstná športová výzva v podobe pretekov
JÁNOŠÍK – Slovak Xtreme Triathlon. Extrémna trať si vyžaduje svedomitú
prípravu a kladie vysoké nároky aj na stránku športovej výživy. Sme veľmi
radi, že vďaka švajčiarskej spoločnosti WINFORCE bude o váš výkon profesionálne postarané.
Overený koncept tekutej výživy od značky WINFORCE predstavujú 4 najúčinnejšie produkty: Carbo Basic Plus, Ultra Energy Complex, Booster
a Power Protein, ktoré vyhovujú požiadavkám každého jednotlivca. Anavyše, fáza regenerácie nastupuje oveľa skôr. Pokým pevná strava potrebuje
proces trávenia v žalúdku, energia dodaná cez „štvorku WINFORCE“ putuje
priamo tam, kde ju najviac treba, teda priamo do svalov, ktoré sú zodpovedné za každý fyzický výkon.
O kvalite a účinnosti produktov WINFORCE svedčí aj fakt, že spoločnosť
je dlhodobým partnerom legendárnych pretekov NORSEMAN Xtreme
Triathlon a SWISSMAN Xtreme Triathlon.
Vďaka WINFORCE sa na pretekoch JÁNOŠÍK môžete tešiť na produkty „W4“,
ktoré dostane každý pretekár v štartovnom balíčku a taktiež na občerstvovacie stanice na bežeckej časti pretekov, ktoré budú zabezpečené športovou výživou WINFORCE.
Športovú výživu WINFORCE si môžete objednať
cez výhradného distribútora pre CZ a SR:
http://www.scottsport.cz/winforce/
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Ako bude JÁNOŠÍK
Slovak Xtreme Triathlon prebiehať?
Nenápadný prívlastok „Xtreme“ prezrádza, že
ide o naozaj unikátnu porciu dĺžkových a výškových kilometrov v krásnej prírode. Svojou
filozofiou a charakterom možno preteky prirovnať k jedinečnej trilógii extrémnych triatlonov NORSEMAN Xtreme Triathlon, SWISSMAN
Xtreme Triathlon, CELTMAN! Scottish extreme
triathlon zo série Xtri World Tour. Naše preteky sú pripravené s rešpektom a obdivom k
podujatiam z tejto série. Nie nadarmo sa jej
súčasťou stáva aj náš JÁNOŠÍK spolu s ďalšími
členmi - Canadaman a Alaskaman. S rovnakými
morálnymi hodnotami a cieľmi, spolu so skúsenosťami z organizovania pretekov v rámci
Oravaman Extreme Tour, prinášame unikátny
triatlon s jedinenčnou starostlivosťou, s extrémnou traťou pre naozajstných hrdinov.
Trať pretekov je náročná a preverí psychickú a fyzickú kondíciu všetkých pretekárov.
Prevýšenie na cyklistickej časti je 2600 m
avšak na maratóne čaká pretekárov porcia
takmer 3000 výškových metrov. Minuloročný
víťaz v cieli dosiahol čas 15 hodín. Poslední pretekári, ktorí stihli limit v Jánošíkových
dierach, strávili na trati viac než 20 hodín.
O NÁROČNOSTI PRETEKOV
Je to triatlon, kde čas a poradie nič neznamenajú. Dôležitá je cesta za cieľom a váš príbeh.
Bez dlhodobej a svedomitej prípravy sa tieto
preteky nedajú zvládnuť. Cesta do cieľa je dlhá
a bolestivá a vyžaduje si veľké odhodlanie a
námahu. Jánošík je triatlon bez komercie, bez
veľkých reklám a vzbudzovania pozornosti.
Našim cieľom je aby každý pretekár, pomocník,
divák či organizátor prežil tento deň naplno a
s chuťou. Všetci spolu vytvoríme jednu veľkú
rodinu, kedy na chvíľu zabudneme na každodenné problémy a pocítime silu priateľstva a
vzájomnej podpory.

PRAVIDLÁ PRETEKOV
Každý, kto chce byť finisherom, Jánošíkom, musí
súťažiť čestne, s úctou k iným pretekárom a pokorou k prírode a horám.
Pretekár pomôže inému pretekárovi, ktorý ho
o to požiada alebo pomoc zjavne potrebuje.
Akékoľvek znečistenie prírody pretekárom alebo jeho doprovodom počas pretekov je prísne
zakázané. Naozajstný športovec vie, ako sa má
v prírode a v národnom parku správať.
Preteká sa v zmysle fair-play a samostatne, bez
“hákovania“ počas cyklistickej časti, , len za povolenej pomoci podporného tímu. Sprievodné
auto smie jazdiť za pretekárom počas cyklistiky po občerstvovaciu stanicu na 100 km trate.
Potom auto nesmie jazdiť ani pred ani za pretekárom, ale musí pretekára obehnúť a počkať
ho na bezpečnom mieste a nesmie obmedziť
ani ohroziť ostatných účastníkov premávky.
Pretekára po celý deň sprevádza a dohliada
naň jeho doprovod. Ten je povinný:
•
byť v deň pretekov telefonicky zastihnuteľný, riadiť sa pokynmi organizátora a
týmto manuálom,
•
počas pretekov označený visačkou „supporter“, náramkom (na bežeckej časti len
náramkom)
Doprovod má právo na vstup a pohyb v depe,
manipuláciu s pretekárovou výstrojou a oblečením ako aj na bezplatný odvoz lanovkou z
cieľa do Vrátnej a následný transport k hotelu
Boboty spolu s pretekárom. Pretekár má právo
na 1 sprievodné vozidlo, ktoré musí byť označené nálepkou JÁNOŠÍK 2017 (pravý horný
roh na čelnom skle). Po cyklistickej časti sa k
pretekárovi v depe T2 v Terchovej pridá jeho
povinný bežecký doprovod, s ktorým spoločne
absolvuje celú bežeckú časť. Pred príchodom
pretekára dá skontrolovať povinnú bežeckú
výbavu pre oboch.
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Piatok 1.9.2017
13:00 – 14:00 registrácia v Hoteli Boboty v Terchovej

Hotel Boboty, GPS: 49.236720, 19.050914

Každý pretekár sa musí zaregistrovať spolu so svojim bežeckým partnerom, ktorý mu bude
robiť doprovod počas celého preteku. Dostanete tu všetky podklady a informácie, ktoré
budete počas dňa „J“ potrebovať.
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Pohodlie v náručí Vrátnej doliny
Hotel Boboty sa ako jeden z mála hotelov nachádza priamo
vo Vrátnej doline, ktorá ponúka aktívny oddych v letnom
ako aj v zimnom období. V prekrásnom horskom prostredí
Národného Parku Malá Fatra môžete relaxovať alebo využiť
svoj čas na mnohé aktivity, ktoré Vám táto oblasť ponúka.
Pohorie Malej Fatry je nádherným a vyhľadávaným miestom priaznivcov horskej turistiky.
Zabezpečíme Vám:
•
•
•
•
•
•
•
•

Školenia
Konferencie
Teambuildingy
Pobyty pre rodiny s deťmi
Animácie pre deti
Pobyty pre seniorov
Skipas do strediska Vrátna už za 1 €/deň
Bezplatný hotelový skibus do strediska
Vrátna
• Terchovské večere s muzikou
• Fakľové pochody
• Kulinárske špeciality

www.hotelboboty.sk
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Piatok 1.9.2017
13:00 – 14:00 registrácia v Hoteli Boboty v Terchovej
PRI REGISTRÁCII KAŽDÝ PRETEKÁR DOSTANE
• Štartovné číslo
• Číslo na bicykel
• Plaveckú čiapku
• Nálepku na označenie sprievodného vozidla
• 2 x náramok (1 x pretekár, 1 x doprovod)
• Visačku na krk pre doprovod (povolenie na vstup do depa)
• Záchrannú bóju na plávanie s bezpečnostným svetlom
• Lístok pre doprovod na stravu na 100. km trasy cyklistiky pri hoteli Diery
• Lístky na stravu na hornej stanici lanovky (pre pretekára aj doprovod po dobehnutí do
cieľa)
• Lístok na lanovku z cieľa do Vrátnej pre pretekára a jeho doprovod (+ transport na hotel
Boboty)
V CENE ŠTARTOVNÉHO JE ZAHRNUTÉ
• Tričko „Finisher“ pre pretekára, ktorý preteky dokončí.
• 1x Tričko „Supporter“ pretekárov doprovod.
• Ubytovanie s poplenziou pre pretekára a jeho 1 doprovod v hoteli Boboty zo soboty
na nedeľu.
HARMONOGRAM:

13:00 – 14:00 – odovzdanie batožiny do cieľa
Každý pretekár má možnosť na vývoz batožiny do cieľa pretekov (batožinu označí nálepkou
„Cieľ/Finish“). Prosíme, myslite na to, že cieľ pretekov je v nadmorskej výške 1490 m n.m. a
pretekári prichádzajú do cieľa medzi 15:00 až 20:00. Počasie na horách sa v jeseni môže
rýchlo meniť.

14:00 - 15:00 – výklad trate
Výklad trate je povinný pre pretekára a jeho doprovod pretekára (supporter). Budeme vás
informovať o všetkých náležitostiach, ktoré potrebujete vedieť aby ste JÁNOŠÍK Slovak Xtreme Triathlon zvládli úspešne.
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15:00 – 23:00 – individuálny presun na štart pretekov - lodenica Námestovo

Námestovo - Lodenica, GPS: 49.405094, 19.482897

23:00 – 23:50 – Otvorené depo na štarte pretekov
Pretekári a ich doprovod (označený visačkou) môžu vstúpiť do depa a pripraviť si plavecké
a cyklistické veci. Bicykel musí byť označený číslom, ktoré každý pretekár dostane na registrácii. Pri vstupe do depa každý pretekár dostane nafukovací valec (vo vnútri valca bude
bezpeč- nostné červené svetlo) s ktorým musí plávať. Nafukovací valec musí mať pretekár
priviazaný okolo pásu počas celej plaveckej časti (valec s výrazným svetlom vo vnútri
bude plávať na hladine za pretekárom). Valec slúži na identifikáciu a lokalizáciu pretekára
a zároveň je to záchranná pomôcka v prípade neistoty alebo problémov počas plávania. Na
valci bude zvonku prichytená žltá svetelná tyčinka, ktorú pretekár môže použiť v prípade
vážneho problému (silné žlté svetlo – signál pre záchranárov). „Emergency“ svetlo aktivujete ohnutím tyčinky a slabým zakývaním. Svetlo treba držať nad hladinou a pomaly mávať
až do príchodu záchranárov.
Označený doprovod môže čakať na pretekára v depe kým vypláva a pomôcť mu s obliekaním. Zbalí mu všetky veci po plávaní.

12

NÁMESTOVO - LODENICA ( ŠTART PRETEKOV – DEPO 1):
Veľké parkovisko za kruhovým objazdom v pravo. Štart pretekov je situovaný 200m od parkoviska, pri moste (viď obrázok str. 14).

23:55 – skok pretekárov do vody Oravskej priehrady
Štart: 00:00 (polnoc)
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Sobota 2.9.2017
00:00 – štart pretekov JÁNOŠÍK – Slovak Xtreme Triathlon
Očakávaná teplota vody je 16 – 19 stupňov. Celé plávanie je v tme. Trať plávania bude určená vzhľadom na počasie a viditeľnosť. V prípade priaznivého počasia sa bude plávať na
viditeľný svetelný bod vzdialený 1,9 km od štartu, kde bude otočka a späť na breh. V prípade
zlej viditeľnosti, sa budú plávať menšie okruhy okolo svetelných bójí.
Plavecko-cyklistické depo
• Depo plávanie/cyklistika bude
situované v lodenici pri moste
v Námestove. V depe si pretekár
za pomoci doprovodu nachystá
bicykel a oblečenie na cyklistiku.
• Depo bude otvorené od 23:00 do
23:50.
• všetci pretekári musia byť nastúpení na brehu o 23:55
• Štart pretekov je o 00:00 (o polnoci z piatka na sobotu) z brehu z
lodenice v Námestove pri moste.
• Dĺžka plávania: 3,8 km za svetlom, (pretekári majú počas plávania bóje po ľavej ruke, bóje oboplavujú z prava.

Depo je potrebné opustiť do 2 hod. od štartu pretekov
(STOP-TIME o 02:00 hod ráno).
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CYKLISTIKA: NÁMESTOVO – TERCHOVÁ
Povinná výbava (kontrola povinnej výbavy v piatok pri registrácii):
• cestný / časovkársky bicykel s vhodným
vozidlo nesmie ohroziť ostatných preprevodmi,
tekárov. Sprievodné vozidlo musí byť
• cyklistická prilba,
riadne označené nálepkou JÁNOŠÍK
• biele prerušované svetlo (blikačka)
2017 od organizátora,
vpredu, červené prerušované svetlo
• jazdí sa po cestách I., II. a III. triedy
(blikačka) vzadu - silné biele svetlo (čea po miestnych komunikáciách za plnej
lovka) pre jazdu v tme, reflexný pás na
premávky,
ľavej nohe a ľavej ruke, výrazná žltá re• trasa cyklistiky bude vyznačená (odbočflexná vesta alebo reflexná cyklistická
ky a križovatky), avšak pretekár aj dobunda (pretekár je povinný preukázať
provod je povinný poznať trať,
reflexné prvky, svetlá a povinnú cyklis• pretekára sprevádza sprievodné votickú bezpečnostnú výbavu v piatok pri
zidlo, ktoré smie zastaviť a stáť len na
registrácii),
určených a vyznačených parkovacích
• celá časť cyklistiky bude po tme – predmiestach (stretávací bod – meeting popokladané svitanie je o 6:30 ráno,
int),
• do 6:30 musia mať pretekári na sebe
• zastavenie a státie sprievodného vopovinne reflexnú vestu / bundu (žltá rezidla mimo povolené miesta môže viesť
flexná bezpečnostná vrstva), biele blik diskvalifikácii pretekára,
kajúce svetlo vpredu, biele svetlo vpre• pretekár môže mať len 1 sprievodné
du (čelovka, svetlo), červené blikajúce
vozidlo,
svetlo vzadu, reflexný pásik na ľavej
• doprovod dostane lístok na občerstvenohe v oblasti členku – nad tretrami,
nie, ktoré sa vydáva na 100 km cyklisreflexný pásik na ľavej ruke umiestnený
tiky v Terchovej – Biely potok pri hoteli
nad lakťom,
Diery v kolibe (parkovisko pred hote• do 6:30 hod. môže sprievodné auto
lom),
ísť vzadu za pretekárom a svietiť mu
• v depe v Terchovej na 180 km bude
na trasu. Auto musí byť za pretekárom
k dispozícii občerstvenie pre pretekára
vzdialené minimálne 10 m a musí jazaj doprovod.
diť čo najbližšie pri krajnici a so zapnutými výstražnými svetlami. Sprievodné
Občerstvenie pre pretekárov a doprovod na 100 km pri Hoteli Diery (04:30 - 07:30)
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Pretekári a ich doprovod sú povinní sa oboznámiť s cyklistickou traťou a naštudovať si
ju dopredu. Dôležité odbočky a zmeny smeru jazdy budú vyznačené (svetelné a reflexné značenie počas noci).
Doprovod smie zastaviť len na označených
a povolených stretávacích miestach, kde pretekárovi môže poskytnúť občerstvenie a oblečenie. Detailné informácie sa dozviete na
briefingu. Zastavenie a státie sprievodného
vozidla mimo povolené stretávacie miesto
vedie k diskvalifikácii pretekára. Pretekárom
odporúčame mať v sprievodnom vozidle dostatok oblečenia do každého počasia (teplé
oblečenie a oblečenie do dažďa nevynímajúc) ako aj dostatok stravy na celý deň. Organizátor na cyklistickej časti nezabezpečuje
občerstvenie. Pri prvom prejazde Terchovou
pretekári a doprovod pokračuju smerom na
Žilinu a za dedinou odbočia vpravo na Lutiše a Starú Bystricu. Po príchode do Oravskej

Lesnej pokračujú v pravo po trase, ktorou
už prešli, cez Zázrivú až sa opäať vrátia do
Terchovej, kde tentokrát odbočia doľava do
depa, ktoré sa nachádza na 180 km trasy, na
parkovisku pod sochou Jánošíka. Ak má pretekár len 1 doprovod (šofér = bežec), ktorý
s ním bude aj bežať, auto nechá na parkovisku pri depe, a po dobehnutí do cieľa organizátor prevezie pretekára aj doprovod do
depa pre odstavené auto.

STOP-TIME po cyklistike je 10:15 hod.
To znamená, že pretekár musí opustiť druhé depo do 10:15 hod. od štartu pretekov.
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BEH: 42,2 KM / 3000 M
Beh: Terchová – Malé Nocľahy – Hotel Diery – Veľký Rozsutec – Chleb

STOP - TIME: Hotel Diery (25 km): 14:30
STOP - TIME: Medziholie (za Veľkým Rozsutcom) (34 km): 18:45
Bežecká časť pretekov je technicky a fyzicky
veľmi náročná a kladie vysoké nároky nielen
na pretekára, ale aj jeho doprovod. Bežecká
časť vedie okolím obce Terchová a po značených turistických chodníkoch Národného
parku Malá Fatra. Žiadame pretekárov a ich
doprovod aby pri prechode cez Malé Nocľahy a dolinu Obšívanka a cez Jánošíkové

diery a Veľký Rozsutec dbali na maximálnu
opatrnosť a predchádzali kolízii s turistami.
90% bežeckej časti je v horskom teréne, kde
podklad tvorí štrk, hlina, tráva a kamene;
miestami sa môže nachádzať blato (dbajte
na zvýšenú opatrnosť).

Občerstvenie na 25. km behu za hotelom Hotel Diery. Stop-time 14:30
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Informácie
• pretekár musí opustiť druhé depo (T2)
do 10:15, teda bežať musí začať do
10:15 hod.
• v depe pod sochou Jánošíka, pred začatím behu dá doprovod skontrolovať
2 bežecké ruksaky
• Povinná bežecká výbava v každom batohu: minimálne 1 l tekutiny, 2 tyčinky,
bunda proti vetru, tričko s dlhým rukávom, dlhé nohavice, čiapka/buffka,
rukavice, čelovka + náhradné baterky
a izotermická fólia.
• Po skontrolovaní povinnej výbavy môže
doprovod obsah pretekárovho batohu
zbaliť do svojho batohu a pomôcť mu
s jeho nosením. Myslite na to, že budete v horskom prostredí a cieľ je vo
výške 1500 m n.m.
• paličky sú počas celých pretekov zakázané
• bežecká trať bude značená, avšak je po-

•

•

•

•

trebné si ju dopredu naštudovať a riadiť sa pokynmi organizátorov
doprovod pretekára je povinný odbehnúť celých 42,2 km so svojim pretekárom a zodpovedá za jeho bezpečnosť
počas celej trate.
Občerstvenie počas bežeckej časti
bude v depe, na 7 km, na 15 km, na 25
km pri hoteli Diery pred vstupom do
Jánošíkových dier, na Medziholí 34 km
a v cieli.
kvôli bezpečnosti pretekárov sú stanovené limity (nutnosť absolvovať bežeckú časť za denného svetla) na vstup do
Jánošíkových dier do 14:30 a za Veľkým
Rozsutcom o 18:45 v Medziholí.
cyklistická časť Jánošíka ponúka možnosti na rýchle časy, preto by trénovaní
a pripravení pretekári s limitmi na pretekoch nemali mať výraznejšie problémy.

V cieli na hornej stanici lanovky pod Chlebom čaká na pretekárov a ich doprovod občerstvenie. Následne sa pomocou lanovky
prepravia na dolnú stanicu lanovky, odkiaľ
ich organizátori prevezú na hotel Boboty,
prípadne k soche Jánošíka pre autá.
Na hoteli čaká pretekárov a ich doprovod
večera vo forme švédskych stolov.

Nedeľa 3.9.2017
10.00 – odovzdávanie finisher tričiek a spoločné fotenie
Každý úspešný pretekár dostane tričko JÁNOŠÍK – Slovak Xtreme Triathlon FINISHER a každý
doprovod (1 osoba) dostane originálne tričko JÁNOŠÍK – Slovak Xtreme Triathlon Supporter
. Odovzdávajúci ceremoniál bude na lúke vblízkosti Hotela Boboty. Vprípade nepriaznivého
počasia ceremoniál bude prebiehať v interiéri hotela.

Prajeme Vám všetko dobré, veľa síl a energie,
pokojnú myseľ a dobrú náladu. Tešíme sa na Vás:)
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Opis trasy
Plávanie: 3,8 km: Námestovo - Lodenica (pri moste)
Cyklistika: 180 km, prevýšenie 2600 m, (8 kratších stúpaní so sklonom 12 % - 17 %) : Oravská
priehrada – Nižná – Oravský Podzámok - Hruštín – Breza – Mútne - Novoť - Zákamenné–
Oravská Lesná – Zázrivá – Terchová - Stará Bystrica – Oravská Lesná - Zázrivá – Terchová
(parkovisko pod sochou Jánošíka).
Beh: 42,2 km, prevýšenie 3000 m: Terchová - Tiesňavy – Malé Nocľahy – Obšívanka – Terchová - Jánošíkové diery –Veľký Rozsutec– Chleb – horná stanica lanovky pod Chlebom.
Počasie na horách sa vie ľahko zmeniť, takže treba byť pripravený na čokoľvek, čo vás na 226
km trasy môže v jesennom období pristihnúť. Od tmy, hmly, dažďa, silného vetra či sneženia,
po teplé a slnečné počasie. V septembri je na horách možné naozaj všeličo.

Katowice

POLAND
Krakow

Praha (Prague)

CZECH REPUBLIC

Oravská Polhora

Terchová

AUSTRIA

Wien

Zuberec

SLOVAKIA

Uzhhorod

Bratislava

Budapest
Oradea

HUNGARY

POZOR!
Odhadovaný čas behu je 7 až 10 hodín. Ak nahlásený doprovod nebude schopný absolvovať
popri pretekárovi celý maratón, v piatok pri registrácii 1.9. nahlási meno druhej osoby, ktorá
sa počas behu s ním vystrieda pri hoteli Diery. Doprovod (support) musí byť počas celého
dňa zastihnuteľný na telefóne, nakoľko v prípade potreby bude prijímať inštrukcie od organizátorov o podmienkach na trati a prípadných zmenách. Doprovod bude mať počas celej
bežeckej časti náramok, ktorý slúži zároveň ako lístok na lanovku z cieľa do Vrátnej. Niektorí
pretekári budú úsek medzi Poludňovým Grúňom, Stenami, Chlebom a cieľom absolvovať
v tme pri svetle čeloviek, preto treba klásť dôraz na maximálnu opatrnosť.
Ak sa počas preteku rozhodnete, že končíte, je potrebné o tom ihneď informovať organizátora na telefónom čísle 0910 828 300.
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