
P R O P O Z Í C I E
XXX. jubilejného ročníka prechodov na počesť SNP

Prechod  Malou Fatrou

Organizátor: KST Dobšiná 

Účastníci: Otvorené pre všetkých milovníkov prírody a turistiky,
  počet účastníkov je limitovaný obsadením autobusu.

Termín: 24. - 26. 8. 2012  (piatok, sobota, nedeľa)  

 Štart:  24.8.2012 o 9:00 hod., Biely Potok
  Odchod autobusu z Trhoviska – zastávka autobusov v Dobšinej o 6.00 hod. 

Trasa:  Malá Fatra

1. deň. 

1- variant Biely Potok (570 m.n.m. po modrej) – Ostrvné – Podžiar – Pod 
  Pálenicou (910m.n.m.) - Pod Tanečnicou (1170 m.nm. po modrej) -  
                         sedlo Medzirozsutce - Možnosť výstupu na Malý Rozsutec -Veľký Rozsutec (1610   
                         po červenej) - S. Medziholie -  Štefanová (633 m.n.m. po zelenej) 
                                                       stúpanie 1095 m klesanie 1032 m
                                                       vzdialenosť 13 km čas 5:17
      
 2 – variant      Biely Potok (570 m.n.m. po modrej) – Ostrvné – Podžiar - Pod      
                          Pálenicou (910 m.n.m.) - Pod Poludňovými skalami (850 m.n.m. po            
                          zelenej) – Vrch  podžiar. sedlo – Štefanová (633 m.n.m. po žltej)
                                                  stúpanie 405 m klesanie 342 m
                                                  vzdialenosť 6.2 km čas 2:02
2. deň.

1- variant       Chata Vrátna (754 m.n.m.),  lanovkou – Snílske sedlo (1524 m.n.m.) -        
                        Veľký Kriváň hrana (po červenej) – Veľký kriváň (1709 m.n.m.) - Veľký  
                        Kriváň hrana – Pekelník  (1609m.n.m.) – sedlo Bublen (po žltej)  –  
                        Chrapky (po modrej)– sedlo za Kraviarskym (1228m.n.m.) - Kraviarske 
                        (1361 m.n.m , po modrej) –Žitné (1265 m.n.m.) - Baraniarky (1270 m.nm.)-   
                        Sedlo príslop – Sokolie. hreb. ( 1022 m.n.m.) – Malé   nocľahy ( po  
                        modrej) -  Tiesňavy (567m.n.m.) 
                                                        stúpanie 788 m klesanie 1745 m
                                                        vzdialenosť 13.1 km čas 5:40
      
2 -variant       Chata Vrátna (754 m.n.m.),  lanovkou – Snílske sedlo (1524 m.n.m.) -  
                        Veľký Kriváň hrana (po červenej) – Veľký kriváň (1709 m.n.m.) - Veľký  
                        Kriváň hrana – Pekelník (1609m.n.m.) – sedlo Bublen (po žltej)  –  
                        Chrapky (po modrej) –  sedlo za Kraviarskym (1228m.n.m.) - Stará dolina  
                        (po zelenej) – Chata Vrátna (754 m.n.m)
                                                        stúpanie 197 m klesanie 1021 m
                                                        vzdialenosť 7.3 km čas 2:20    



3. deň. 

1 - variant Chata Vrátna (754 m.n.m.),  lanovkou – Snílske sedlo(po červenej)  – Chleb                         
                        (1647 m.n.m.) -  sedlo. za Hromovým - Poludňový grúň (1445 m.n.m.) -   
                         Chrbát Stohu - Stoh (1607 m.n.m.) - sedlo. Medziholie (pozelenej) - Štefanová   
                                                      stúpanie 620 m klesanie 1511 m
                                                      vzdialenosť 13 km čas 4:37
  
2 - variant Chata Vrátna (754 m.n.m.),  lanovkou – Snílske sedlo (1524 m.n.m.) - 
                           Chleb (1647 m.n.m. po červenej) - sedlo. za Hromovým - Poludňový grúň 
                           (1445 m.n.m.) - Chata na Grúni (po žltej) – Štefanová (po modrej) 
                                                        stúpanie 261 m klesanie 1152 m
                                                        vzdialenosť 8.3 km čas 3:08

3 - variant Chata Vrátna (754 m.n.m.),  lanovkou – Snílske sedlo (1524 m.n.m.) – 
                           Chleb (1647 m.n.m. po červenej) - sedlo. za Hromovým -  Kopiská  
                           (1450m.n.m. po žltej) - Chata pod Chlebom (po modrej) - Snílske sedlo  
                           (1524 m.n.m. po zelenej) lanovkou chata Vrátna 
                                                      stúpanie 272 m klesanie 272 m
                                                      vzdialenosť 4.9 km čas 1:28
   
Upozornenie:   Vo vlastnom záujme si zabezpečte „poistenie nákladov na záchranné akcie“.
   Nezabudni kartičku poistenca. 
                          
Cieľ:    Ukončenie akcie dňa 26.8.2012 o 15:00 hod., Štefanová.

Organizačný štáb: Jozef Rogos, Gejza Plichta, Michal Fundja, Renáta Csobadiová, Juraj Lenkey
                                                                    
Prihlášky:  Záväzné prihlášky prijíma Renáta Csobadiová (u Kračuna) do 5.8.2012.
     Účastnícky poplatok je 70 € na osobu, pre členov KST 50 €. 
   Bez úhrady účastníckeho poplatku nebude prihláška rešpektovaná. 
   V prípade neúčasti na akcii sa prihlásenému z účastníckeho poplatku nevracia späť  
   čiastka potrebná na nutné výdavky.

Ubytovanie:      HOTEL BOBOTY,  Terchová.    http://www.hotelboboty.sk/                            
                            tel: +421 41 569 5228, +421 902 969 205
 
Stravovanie:       Večera a raňajky budú zaistené podľa dohody v mieste ubytovania.
   Počas prechodu sa každý účastník stravuje z vlastných zdrojov.  

Doprava:  Autobusom počas celého priebehu akcie. 

Ceny:    Každý účastník prechodu obdrží účastnícky list.

Náhradný program: V prípade nepriaznivého počasia kultúrno - poznávacia činnosť podľa rozhodnutia  
   organizačného štábu.

Upozornenie:  Účastníci sa prechodov zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť.

                                                                                                                    Výbor KST Dobšiná

 


