
 PRVÝ  KLUB  TURISTOV   DIVIAKY 
 

PROPOZÍCIE 
 

33. PRECHOD HREBEŇOM MALEJ FATRY 2015 
 

12. – 14. júna 2015 
 
Trojdňové (dvojdňové) podujatie vysokohorskej turistiky po trase: Kraľovany (Vrátna) – Snilovské sedlo – Suchý – Strečno 
s nocľahom na chate Kľačianska Magura, s alternatívou  trojdňového prechodu s nástupom podľa individuálneho rozhodnutia a  
nocľahom na chate pod Chlebom, ktorý si účastníci zabezpečujú individuálne. 

 
Trojdňový variant: 
12. 06. 2015   TRASA „A“:   Kraľovany  – Stoh - Snilovské sedlo - chata pod Chlebom.  
                                                 Dĺžka  24,5 km      stúpanie  +2.001 m     klesanie     -981m   PRESUN INDIVIDUÁLNE!!!          
           TRASA „B“:   Šútovo – Zajacová – chata pod Chlebom.                       
                                                Dĺžka    9,0 km      stúpanie      +975m                                        PRESUN INDIVIDUÁLNE!!!          
13. 06. 2015 TRASA:  Chata Vrátna – Veľký Kriváň  - Príslop pod  Suchým – Chata Kľač.  Magura.  
                                            Dĺžka  20,0 km      stúpanie    + 1330 m      
14. 06. 2015 TRASA::  Chata Kľačianska Magura – Chata pod Suchým – Strečno.  
                                                Dĺžka  19,0 km      stúpanie      +338m      
                                            

ÚČASŤ: Turisti si zvolia dĺžku a obtiažnosť prechodu individuálne, podľa svojich schopností. Účastníkom PHMF bude umožnené 

plniť podmienky ZC II. st. obť. VhT, prípadne ZC  II. st. obť. pešej s vopred spracovanou dokumentáciou, podmienky TTO NVSP, 
TTO TURIEC a SLOVENSKÝ TURISTA. Záznamníky si môžete zakúpiť pri prezentácii. 

 
PRIHLÁŠKY: Účastnícky poplatok je  

a/  18.- € / osobu  (nocľah na lôžku s polpenziou na chate Kľačianska Magura, diplom, časť organizačných nákladov) 

b/ 14.- € / osobu PO NAPLNENÍ KAPACITY UBYTOVANIA NA LOŽKU (nocľah vo vlastnom spacáku s polpenziou na chate Kľač. 

Magura, diplom, časť organizačných nákladov) 
Prihlášky, účastnícky poplatok a doklad o úhrade účastníckeho poplatku, poslať bežnou poštovou poukážkou  na doleuvedenú 
adresu do 05. 06. 2015!!!  Prihláška bez uhradenia účastníckeho poplatku nebude braná do úvahy! Turistom, ktorí na PHMF 
nebudú prijatí, vrátime do 8. dní od uzávierky prihlášok  účastnícky poplatok, skrátený o poštovné. V prípade, že sa prijatý 
účastník na PHMF nedostaví, účastnícky poplatok sa nevracia!!! STORNO prihlášky je možné písomnou formou do 05. 06. 2015 
do 08:00 hodiny!!! -  vtedy sa vracia  80% účastníckeho poplatku.   
 
UPOZORNENIE : 
(+) Účasť na PHMF 2015 je limitovaná voľnou kapacitou ubytovania na chate Kľačianska Magura. Po naplnení kapacity „na 
lôžku“ bude možné ubytovať minimálne množstvo turistov vo „vlastnom spacáku)!!! 
(+) Usporiadateľ bude zaraďovať účastníkov PHMF podľa poradia došlých prihlášok a to aj v prípade ubytovania. Správu  
      o zaradení medzi účastníkov PHMF dostanete do 08. 06. 2015  – ak do prihlášky uvediete svoju E-MAILOVÚ ADRESU!!!  
(+) PHMF je výberovou akciou – účasť je možná len na základe vopred podanej  a usporiadateľom potvrdenej prihlášky. 
(+) K absolvovaniu PHMF je bezpodmienečne potrebná výstroj pre VhT (vibramky, teplé oblečenie, pláštenka...). 
(+) Usporiadateľ zabezpečil výrobu kvalitných tričiek (výšivka loga podujatia) v cene 10.- € / kus, ktoré si účastníci môžu  zakúpiť.  
      Záväzný záujem uviesť v prihláške + čiastku 10.- € uhradiť súčasne s účastníckym poplatkom v takomto prípade do   
      02.06.2015. 
(+) Podrobnejšie informácie budú súčasťou „Oznámenia o zaradení“. 
(+) Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu trasy, príp. podmienok podujatia, ako aj právo vylúčiť z účasti na  
      podujatí evidentne nepripraveného, alebo nedisciplinovaného turistu – účastnícky poplatok sa pritom nevracia!!! 

(+) V prípade účasti NEČLENOV KST dôrazne DOPORUČUJEME INDIVIDUÁLNE POISTENIE PRE ZÁSAH HZS!!!      
         

INFORMÁCIE - PRIHLÁŠKY:   
PKT Diviaky, Teplická 888/10, 03901 Turčianske Teplice,  tel.: 0905 479001;   www.turistikadiviaky.sk   E-mail: stevohudak@azet.sk 

Dca Štefan Hudák, majster turistiky 
predseda PKT Diviaky 

http://www.turistikadiviaky.sk/
mailto:stevohudak@azet.sk


 

www.turistikadiviaky.sk 
Ako záväznú prihlášku pošli celé toto tlačivo. Pre svoju informovanosť si daj tieto propozície prekopírovať. 

 
 

33. PRECHOD HREBEŇOM MALEJ FATRY 2015 
 

12. – 14. júna 2015 
 
 

ZÁVAZNÁ  PRIHLÁŠKA  
 
 
Meno a priezvisko ..................................................................................................................dátum narodenia............................................. 
 
 
Adresa + PSČ.................................................................................................................................................................................................... 
 
 
Kontakt: telefón + E-mail............................................................................................................................. ..................................................... 
 
 
Požadujem  tričko – vyznač veľkosť:  M L XL 
 
 

 
 
 
 

Podujatia sa zúčastňujem na vlastné nebezpečenstvo. Zaväzujem sa rešpektovať pokyny usporiadateľa. Beriem v plnom rozsahu 
na vedomie ustanovenia týchto propozícií.  
 
 
 
 

 
 
 
 

..................................................... 
čitateľný podpis účastníka 

 
 
 
 
 
V...................................................................dňa......................................                          
 
 

 
 
 

                                                                                                         
 
 
                                                                                                      
 


