
                        Nahoru/Vertikal/Radhošť 1129 m n.m. / Ve ern  Z vodč í á
                                                               20. 2. 2016 v 17:30 hod.                      

                                                                  6. ročník       5,2km/690m převýšení

                                                                                                 
                                                                                                                
Kdo / Kdy / Kde : KHB Radegast / 20. 2. 2016 v 17.30 /  Rožnov pod Radhoštěm, odbočka červené tur. značky ze silnice-do 
lesa,vedle pension Hubert  cca 1 km od autokempinku Rožnov po asfaltce označené červenou turistickou značkou směr 
Radhošť(chata Mír).možnost parkování podél cesty,nebo v blízkosti pensionu Hubert. 

Přihlášky do 19. 2. 2016  na níže uvedeném kontaktu!! (mail,nebo tel.)

Prezentace: 16:30 hod - 17:15 hod,                                                                                             

Startovné: 100,- Kč v den startu / zahrnuje občerstvení po výkonu a nezapomenutelné zážitky z horského masivu Radhoště za 
zimního večera.

Start:  Silnice mezi pensionem Hubert a Orbitou/ červená tur.značka z hlavní cesty do lesa!  GPS 49.4724128N, 18.1764322E

Cíl:       Kaple na Radhošti.
 
Trať :   Délka  5,2 km / převýšení 690 m. Bude rozmístěno cca 10 tyčí s červýma blikačkama, Před startem bude výklad tratě.V 
případě nedostatku sněhu bude trať,nebo i termín změněn z dostatečnou informací před dnem závodu!Trať bude částečně mimo 
turistickou značku cca 40 %
       
    Povinná výbava:  Lyže s vázáním umožňujícím chůzi i sjezd (skialpinistické nebo telemarkové), hole, stoupací pásy, svítící 
čelovka a funkční mobilní telefon. 
Doporučená výbava:   Helma  na zpáteční sjezd radhošťskými hvozdy. 

Občerstvení po trati  a na vrcholu Radhoště si zajišťují účastníci sami, je proto vhodné vzít si pro osvěžení zejména zásobu 
nemrznoucích tekutin (např. Camelbak s lahodným nápojem). 

Občerstvení a vyhodnocení: Hotel Radegast- průběžně po příchodů závodníků , předpokládáno  v cca  18:30-19:30h hod. 
                                      

Kategorie:   Muži,  Ženy,Páry (muž+žena)

Ceny:     Věcné.  

Kontakt:              Lukáš Suchánek   tel. 604 585 329 soukr./ 605 201 247 prac.
KHB Radegast, khbradegast@post.cz; www.khbradegast.wz.cz

Na akci jsou zváni všichni příznivci skialpinismu bez jakéhokoliv omezení. Pořadí při dosažení vrcholu Radhoště bude vyhodnoceno 
pouze tam umístěnou speciálně pro tento účel vyvinutou První Valašskou Dřevěnou Cílovou Časomírou a přesný čas si měří 
závodníci sami!
 akce se všichni účastní pouze na svou vlastní odpovědnost, což potvrdí každý při prezentaci svým podpisem. 

KHB Radegast se těší na všechny, s kterými se setká na startovní čáře a na vrcholu Radhoště ,i při občerstvení  s vyhodnocením  celé
akce!!!! 

mailto:khbradegast@post.cz

