Občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL
Nejedlého 41, 841 02 Bratislava
IČO: 42364582
Obecný úrad v Kokave nad Rimavicou
Nám. 1. mája č. 1
985 05 Kokava nad Rimavicou
VEC:

OZNÁMENIE o organizovaní verejného športového podujatia - prvého ročníka horského
ultramaratónu a diaľkového turistického pochodu Hriňovská stovka - ďalej len „Podujatie“.

Týmto Vám v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí (ďalej len
„Zákon“) oznamujeme náš zámer organizovať Podujatie, ktoré sa bude konať (prechádzať) územím obce
Kokava nad Rimavicou.

1.) Oznámenie údajov podľa §4 ods. 3 Zákona [ písmená a) – h) a o) – p)]:
Názov, druh a účel podujatia:
1) Názov podujatia: Hriňovská stovka
2) Druh podujatia: športovo - turistické podujatie, terénny (horský) ultramaratón (tzv. “ultra trail“)
a diaľkový turistický pochod
3) Účel podujatia: absolvovanie trasy účastníkmi formou terénneho (horského) ultramaratónu (tzv. “ultra
trail“) a diaľkového turistického pochodu
Deň a čas konania podujatia; pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj program a časový
harmonogram priebehu podujatia:
Sobota 15. jún 2019 06:00 hod. – nedeľa 16. jún 2019 12:00 hod (plánovaný čas uzavretia cieľového
zázemia resp. čas vypršania časového limitu pre absolvovanie trasy).
Časový harmonogram podujatia je uvedený v bode 2.)
Miesto konania podujatia;
Podujatie sa bude konať v pohoriach Veporské vrchy a Stolické vrchy. 124 km dlhá trasa v podobe okruhu
so štartom a cieľom v Hriňovej vedie po značených turistických chodníkoch (s výnimkou úsekov
špecifikovaných v bode 3.) Popis trasy Podujatia)
Východiskové miesto, trasa a miesto ukončenia podujatia, ak to podmienky konania podujatia vyžadujú:
Štart Podujatia bude v Hriňovej na Podpolianskom námestí.
Cieľ Podujatia bude v budove Základnej školy v Hriňovej na Školskej ulici 1575.
Predpokladaný počet divákov:
0 divákov (organizátor na Podujatie nepredáva vstupenky)
Predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú:
Do 180 osôb
Označenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla, miesta podnikania, trvalého pobytu alebo
obdobného pobytu:
Občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL, Nejedlého 41, 841 02 Bratislava
Počet dobrovoľníkov (§2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve), ak zabezpečujú výkon činnosti
usporiadateľskej služby:
0 dobrovoľníkov podľa §2 zákona č. 406/2011 Z. z.
Bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia vykoná sám a bezpečnostné opatrenia, ktoré
organizátor podujatia navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími osobami, aby zabránil narušeniu
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pokojného priebehu podujatia a verejného poriadku a ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti,
majetku a životného prostredia, ak ide o podujatie s osobitným režimom:
Podujatie je medzinárodné. Podujatie nie je klasifikované ako rizikové, alebo s osobitným režimom.
Na podujatí bude zabezpečená zdravotná služba.

2.) Program a časový harmonogram priebehu Podujatia
Prezentácia: Hriňová, Základná škola na Školskej ulici 1575, v piatok 14. júna od 18:00 do 23:00 hod.
a v sobotu 15. júna od 04.45 do 05:40 hod.
Štart: Hriňová, Podpolianske námestie - spoločný štart účastníkov o 06:00 hod.
Kontrolné stanovištia:
K1 Táňovo, rázcestie (10,5. km) - časový limit: sobota 15. júna do 08:30 hod.
K2 Bratkovica (20. km) - časový limit: sobota 15. júna do 10:45 hod.
K3 Havrilovo (38. km) - časový limit: sobota 15. júna do 15:15 hod.
K4 Chorepa, sedlo (49. km) - časový limit: sobota 15. júna do 17:45 hod.
K5 Kokava nad Rimavicou (56. km) - časový limit: sobota 15. júna do 19:30 hod.
K6 Ďubákovo (74,5. km) - časový limit: sobota 15. júna do 24:00 hod.
K7 Málinec (87. km) - časový limit: nedeľa 16. júna do 03:00 hod.
K8 Hrnčiarky (100. km) - časový limit: nedeľa 16. júna do 06:15 hod.
K9 Dobroč (105. km) - časový limit: nedeľa 16. júna do 07:30 hod.
K10 Vrchdobroč (117. km) - časový limit: nedeľa 16. júna do 10:00 hod.
Cieľ: Hriňová, Základná škola na Školskej ulici 1575, do nedele 12:00 hod.

3.) Popis trasy Podujatia s uvedením značených turistických chodníkov
Popis priebehu trasy (dĺžka trasy: 124 km, celkové stúpanie: +5200 m):
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Zelená turistická značka (ďalej iba TZ): Hriňová, Podpolianske námestie => Skicentrum Košútka
Vlastné značenie: Skicentrum Košútka => hore chodníkom na lyžiarskom svahu na Košútku (dôvod:
neudržiavaný chodník s turistickým značením)
Zelená TZ: Košútka (726 m) => Vrchdobroč => Táňovo, rázcestie
Červená TZ: Táňovo, rázcestie => Smolno => križovatka lesných ciest pred Chocholnou
Vlastné značenie: Križovatka lesných ciest pred Chocholnou => Pstružno => Roľnícke družstvo Látky
=> cesta č. 526 pred obcou Látky => napojenie na MTZ pred Bratkovicou (dôvod: nepriechodný
červeno značený turistický chodník smer Bykovo)
Modrá TZ: Napojenie na MTZ pred Bratkovicou => Bratkovica => napojenie na červenú TZ
Červená TZ: Napojenie na červenú TZ => prameň Ipľa => Čierťaž, rázcestie => Drahová, vrchol
Miestne turistické značenie: Drahová, vrchol => Jaseninka => Havrilovo
Modrá TZ: Havrilovo => Sedlo Pereš
Zelená TZ: Sedlo Pereš => Cisárska hoľa => Cisárske sedlo => Slopovo, Laz
Žltá TZ: Slopovo, Laz => Chorepa => Bodnárka
Červená TZ: Bodnárka => Kokava nad Rimavicou (s výnimkou krátkeho úseku s vlastným značením
z dôvodu chýbajúceho turistického značenia)
Miestne turistické značenie: Kokava nad Rimavicou => Kečka => Farkaška => Čertove potôčky =>
Záklučno (Záklično) => Lipové => Diel
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•
•
•
•
•
•
•
•

Červená TZ: Diel => Ďubákovo => Sedlo nad Ďubákovom => Jasenina => Brložno => Málinec
Modrá TZ: Málinec => Šutová Jama, rázcestie
Zelená TZ: Šutová Jama, rázcestie => Sedlo Prieraz
Červená TZ + vlastné značenie v úseku pred osadou Hrnčiarky: Sedlo Prieraz => Hrnčiarky =>
Kotmanová => Dobroč
Modrá TZ + červená TZ + vlastné značenie: Dobroč => Hrtan => Dobroč (vrch) => Strhár => Briestina
=> Vrchdobroč
Zelená TZ: Vrchdobroč => Košútka
Vlastné značenie: Košútka => dole chodníkom na lyžiarskom svahu k Skicentru Košútka (dôvod:
neudržiavaný chodník s turistickým značením)
Zelená TZ + vlastné značenie: Skicentrum Košútka => Hriňová, základná škola (cieľ)

4. Informácie súvisiace s ochranou prírody
Každý účastník podujatia bude poučený, že sa bude pohybovať v prostredí pohorí Veporské vrchy a Stolické
vrchy je povinný dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Účastníci
podujatia budú pred štartom podujatia poučení organizátorom.
Účastníci podujatia majú na celej trase prísne zakázané vybočovať z trasy podujatia a znečisťovať trasu
podujatia a jej okolie. Účastníci podujatia nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadenú
občerstvovaciu stanicu (budú tu pripravené vrecia na odpad, ktorý bude následne vyseparovaný a odvezený
do verejných odpadových kontajnerov) alebo mimo verejné odpadové nádoby či kontajnery.
Trasa podujatia bude ihneď po ukončení podujatia prejdená a skontrolovaná tzv. zadným vojom (ide o tím
dobrovoľníkov, ktorý odstráni doplnkové značenie a skontroluje stav trasy a jej okolia).

5.) Kontakt
O.z. SLOVAK ULTRA TRAIL
Nejedlého 41
841 02
Bratislava
IČO: 42364582
Hlavný organizátor:
Radovan Harach
e-mail: hrinovska100@gmail.com
tel.: 0902 292 576

S pozdravom,
Radovan Harach
(za O.Z. SLOVAK ULTRA TRAIL)
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