Občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL
Nejedlého 41, 841 02 Bratislava
IČO: 42364582

Obecný úrad Kunerad
Starostka p. Mgr. Monika Kavecká
Číslo 60
013 13 Pošta: Rajecké Teplice
VEC: OZNÁMENIE o organizovaní medzinárodného verejného športového podujatia - 6. ročníka
horského ultramaratónu a diaľkového turistického pochodu Malofatranská 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 medzinárodné verejné športové Podujatie, ktoré sa bude konať v dňoch 29.6. –
1.7.2019.
Oznámenie údajov podľa §4 ods. 3 Zákona [ písmená a) – h) ]:
Názov, druh a účel podujatia:
1) Názov podujatia: Malofatranská stovka
A 2) Druh podujatia: preteky jednotlivcov a dvojčlenných štafiet v kategórii „ultra trail“ – horský ultramaratón
3) Účel podujatia: absolvovanie trasy Podujatia účastníkmi Podujatia z Terchovej do Fačkovského sedla po
určenej trase
Označenie podujatia za rizikové, podujatie s osobitným režimom alebo podujatie konané mimo športového
zariadenia:
B
Podujatie nie je klasifikované ako rizikové, alebo s osobitným režimom, alebo konané mimo športového
zariadenia.
Deň a čas konania podujatia; pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj program a časový
harmonogram priebehu podujatia:

C

Miesto konania podujatia; pri podujatí, ktoré sa koná mimo športového zariadenia, sa uvedie aj presný popis
pozemkov alebo iných priestorov, kde sa má podujatie konať:
D

Podujatie sa bude konať na značených turistických chodníkoch (s výnimkou úseku z obce Lipovec do Vrútok –
Piatrovej, kde trasa vedie od Gazdovskej krčmy cca 2 km po ceste č. 2130 ku Skialpshopu Vrútky, odkiaľ
pokračuje vlastným značením cca 1,5 km po poľnej ceste do Vrútok – Piatrovej na modrú turistickú značku).
Presný popis trasy Podujatia s uvedením značených turistických chodníkov je uvedený v Prílohe č. 2.
Východiskové miesto, trasa a miesto ukončenia podujatia, ak to podmienky konania podujatia vyžadujú:

E

Štart Podujatia bude v Terchovej – (prezentácia v priestoroch RIC - Rekreačno-informačného centra
Terchovec, Sv. Martina 1500, Terchová 013 06), samotný štart na trávnatej ploche za objektom RIC
Terchovec, pred hotelom Gold, presná trasa Podujatia je uvedená v prílohe č. 2, cieľ Podujatia (Malofatranská
stovka ultra jednotlivci) je vo Fačkovskom sedle – turistická chata Veronika resp. v Lipovci (Malofatranská
päťdesiatka a ultra štafety) v Gazdovskej krčme.
Predpokladaný počet divákov:

F

0 divákov (organizátor na Podujatie nepredáva vstupenky)

Občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL
Nejedlého 41, 841 02 Bratislava
IČO: 42364582
Predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú v súvislosti s výkonom športovej činnosti:

G

Max. 300 účastníkov
Označenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla, miesta podnikania, trvalého pobytu alebo obdobného
pobytu:
Občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL, Nejedlého 41, 841 02 Bratislava

H

Oznámenie údajov podľa §4 ods. 3 Zákona [ písmená i) – n) ]: Nie je pre naše podujatie relevantné, pretože podľa
§2 Zákona sa podujatia zúčastní menej ako 300 účastníkov.
Oznámenie údajov podľa §4 ods. 3 Zákona [ písmená o) – p) ]:
O

Počet dobrovoľníkov (§2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve), ak zabezpečujú výkon činnosti
usporiadateľskej služby:
60 dobrovoľníkov podľa §2 zákona č. 406/2011 Z. z.

P

Bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia vykoná sám a bezpečnostné opatrenia, ktoré
organizátor podujatia navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími osobami, aby zabránil narušeniu 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. Nejedná sa o Podujatie s osobitným režimom. Na podujatí bude zabezpečená
zdravotná služba (Horská Služba Malá Fatra, Horská Služba Veľká Fatra).

S pozdravom
Ing. Martin Drozd, Segnerova 1, 010 15 Žilina
hlavný usporiadateľ

tel. 0945 430 353, e-mail: mfstovka2019@gmail.com
web: https://sites.google.com/view/malofatranskastovka/home

Prílohy:
1. Program a časový harmonogram priebehu podujatia
2. Trasy s uvedením značených turistických chodníkov

