
44.  ZRAZ  VYSOKOHORSKÝCH  TURISTOV   K S T   2 0 1 1 
 
 
ORGANIZÁTOR:   Klub Slovenských turistov - Sekcia vysokohorskej turistiky.  
 
DÁTUM KONANIA:   30. júna – 3. júla 2011. 
 
MIESTO KONANIA:    ATC Tatranská Štrba, SNP č. 40. 
 

ÚČASŤ NA ZRAZE: Členovia KST s platným členským preukazom – ostatní, bez možnosti uplatnenia zliav. Absolventi 
Základov VhT bez obmedzenia, ostatní pod vedením cvičiteľa, resp. inštruktora VhT (5. účastníkov + cvičiteľ, resp. inštruktor 
VhT). Deti do 15. rokov len v sprievode  rodičov. 
 
PROGRAM: Otvorenie Zrazu vo štvrtok 30.06. o 2000 hodine. Celodenné túry do sediel a na vrcholy po turisticky 
značkovaných chodníkoch, alebo výstupy na niektoré z týchto „neznačených“ vrcholov: Vysoká, Lomnický štít, Ľadový štít, 
Zadný Gerlach, Prostredný hrot, Bradavica, Končistá, Baranie rohy, Mengusovský, Štrbský a Satan (v týchto prípadoch však 
v skupinách po 5.turistov + inštruktor VhT). Potrebná je výstroj a výzbroj pre VhT! Vedúci skupiny je povinný  pred 
odchodom na túru zapísať do Knihy túr cieľ túry, počet ľudí a predpokladaný  čas návratu. Po absolvovaní   túry a po  návrate 
do ATC bezodkladne zaznačí do Knihy túr aj čas návratu. Kniha túr bude na recepcii ATC. Ukončenie Zrazu v sobotu 2.07. 
o 2000 hodine.  
 
SEMINÁR INŠTRUKTOROV VhT: Dňa 1.7.2011 o 1800 hodine sa v penzióne Kukučka uskutoční seminár inštruktorov. 
 
PRIHLÁŠKY a UBYTOVANIE: Prihlášky a požiadavky na ubytovanie posielajte na adresu: Vojtech Jeremiáš, Lipová 
14/7, 052 01  Spišská Nová Ves (jeremi163@gmail.com)  do 12. júna 2011. Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko, 
adresu bydliska, Klub KST a číslo členského preukazu KST účastníkov, vrátane vedúceho skupiny – POZOR, pri prezentácii 
kontrola!!!. U vedúceho skupiny, vo vlastnom záujme aj kontakt - telefón, E-mail... Len včas a riadne prihlásení účastníci 
majú zabezpečený odznak Zrazu. Odpoveď na prihlášky sa neposiela. 
Ubytovanie v chatkách 8,00 € za osobu alebo vo vlastnom stane 3,00 € za osobu s využitím zľavy, uhradí vedúci skupiny 
pri prezentácii. Kvôli  odlíšeniu sa od iných návštevníkov ATC, noste viditeľne odznak Zrazu, čo je  požiadavka majiteľa  
ATC aj organizačného štábu. 
 
PREZENTÁCIA: sa koná vo štvrtok od 0900 do 1900, v piatok od 900 do 1900 a v sobotu od 900 do 1900 hodiny v priestore 
recepcie ATC. Skupinu ako celok zaprezentuje jej vedúci. Všetky náležitosti pre členov svojej skupiny obdrží vedúci pri 
prezentácii (prezenčný list, účastnícke preukazy, odznaky zrazu aj potvrdenie o zaplatení). 
 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK: je 3,00 € za osobu (odznak Zrazu, zľava na ubytovanie, vstup na besedu 
s audiovizuálnym programom). Účastnícky poplatok uhradí vedúci skupiny za všetkých členov skupiny pri prezentácii. 
 
STRAVOVANIE: z vlastných zásob s využitím bufetu a reštaurácie ATC (večera a raňajky). 
 
DOPRAVA: ŽSR, SAD. Vlastným motorovým vozidlom je možné bezplatne parkovať v priestoroch ATC. 
 
EVIDENCIA TÚR: bude vykonaná v Účastníckom preukaze. Túry v ňom uvedené sú doporučované pre plnenie podmienok 
ZC v rámci Zrazu. Absolvovanie inej túry potvrdí vedúci skupiny. Uznané budú len túry riadne zapísané v Knihe túr.  
 
TÁBOROVÝ PORIADOK: je vyvesený v priestoroch ATC. Účastníci Zrazu sú povinní oboznámiť sa s ním a dodržiavať ho. 
Rešpektujte tiež pokyny organizátorov Zrazu! 
 
ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČENIE: Zrazu VhT sa zúčastňuje každý na vlastné riziko. Poskytnutie prvej pomoci v teréne 
zabezpečí vedúci skupiny, v ATC pracovníci recepcie. Na Zraz VhT príďte zdraví a fyzicky dobre pripravení. 
DOPORUČUJEME POISTENIE ZÁSAHU HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY!!!!!!!! 
 
KLASIFIKÁCIA: Potvrdenie Účastníckych preukazov bude vykonané v sobotu, v dobe od 1700 do 1800 hodiny, na určenom 
mieste v ATC. Účastnícke preukazy je potrebné predložiť riadne vyplnené. Pre účely klasifikácie platí len potvrdenie 
špeciálnou pečiatkou klasifikátora Zrazu VhT. 
 
PRECHODY K ZRAZU VhT: prechody sa uskutočnia za predpokladu, že sa na jednotlivé prechody  prihlásia aspoň piati 
záujemcovia. Prechody trvajú 3 – 5 dní a končia vo štvrtok do 1800 hodiny v priestoroch ATC. Informácie o Prechodoch 
k Zrazu VhT získate na adrese: Nízke Tatry - Ján Lupták, Tichá 1718 /22; 034 84 Liptovské Sliače; 0911 207 728, 0915 500 
740; 044/372237. Email: janoluptak@gmail.com. Malá Fatra – Juraj Dlábik, Baničová 5/32, 010 15 Žilina; 0902 364 170. 
Email: jurajdlabik@svts.sk 
 
INFORMÁCIE: Vojtech Jeremiáš, 052 01 Spišská Nová Ves, Lipová 14/7, tel.: 0905 508 786; Email: jeremi163@gmail.com 
                             Štefan Hudák, tel.: 0905 479 001; E-mail:   SnHk1@azet.sk  


