
 www.liptovride.sk 8. Apríl 2017 

INFO-PACKAGE LIPTOVRIDE 2017 

 
 

Povzbudení vydareným prvým ročníkom, sme pre vás prichystali pokračovanie jedinečného a 

náročného preteku v srdci Liptova – Liptovride 2017!  

Všetkým novým účastníkom, ale aj tým, ktorí už vedia do čoho idú chceme poskytnúť rekapituláciu 

všetkých podstatných informácií, ktoré sa pred pretekom budú hodiť. 
 

7.4.2016 PIATOK 

20:00 –  21:30 RIDERS MEETING DOM KULTÚRY LM  

Opäť sme pre vás pripravili stretnutie kde dostanete naservírované všetky podstatné informácie už 

večer pred pretekom. Prvýkrát budete mať možnosť vidieť naživo svojich súperov a spolu s organizátormi 

a dobrovoľníkmi si do detailov prejdeme celú trasu pretekov. Budeme tiež k dispozícií na zodpovedanie 

akýchkoľvek vašich otázok.  

Tentokrát vo vačších priestoroch Domu Kultúry. o ôsmej hodine. Mapa: 

https://goo.gl/maps/MhskLRLsQQ22  , s parkovaním pri budove nie je problém. 

16.4.2016 SOBOTA 

7:00 - 8:30 REGISTRÁCIA –  STARÁ LODENICA  

Pri registrácií je nutné odovzdať disclaimer za každého člena teamu. Oproti tomu, bude účastníkovi 

odovzdaný štartovací balíček. Ten obsahuje štartovacie číslo a niekoľko prekvapení od naších partnerov. 

Novinkou tohto roku sú čipy na meranie času. Záloha za sadu čipov je 50 eur, prípadne doklad. Za stratu 

čipu sa platí 30 eur / kus.  

Registráciu urýchliš, ak budeš mať ráno disclaimer prichystaný. Je prílohou tohto emailu a bude k 

prevziatiu aj na riders meetingu. Presné miesto pre navigáciu na Areál Vodného Slalomu : 

https://goo.gl/maps/A9pnwow2AfL2  

8:00 ŠTART /BEH/  JEDNOTLIVCI 

Po skúsenostiach z minulého roku sme sa rozhodli dať jednotlivcom k ich náročnému výkonu viac času. 

Preto je štart jednotlivcov posunutý o hodinu pred štafetami.  

9:00 ŠTART /BEH/  

Čaká vás 13,5 km beh s prevažne miernym stúpaním. Presnú trasu spolu s výškovým profilom nájdete 

na našom webe. Trasa bude značená a na kritických miestach vás budú smerovať naši dobrovoľníci. 

Prichystaná bude aj jedna občerstvovacia stanica. V Demänovskej doline sa beží po turistickom chodníku, 

ktorý lemuje potok, takže sa treba pripraviť na mokré kamene a drevené mostíky. Treková bežecká obuv 

je odporúčanou voľbou.  

 

 

https://goo.gl/maps/MhskLRLsQQ22
https://goo.gl/maps/A9pnwow2AfL2
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+/- 10:00 - SKIALP 

Pokiaľ nás snehové podmienky opäť nevyženú vyššie, budeme skialp štartovať na dolnej stanici 

lanovky Lúčky. https://goo.gl/maps/ssG2SW7hE2z K dispozícií je bezplatné parkovisko. Nepožadujeme, 

aby sa všetci pretekári hlásili v určitý čas na štarte skialpu, je ale vašou povinnosťou odhadnúť, kedy váš 

bežec dorazí do cieľa a byť patrične prichystaní. Vysielačkou budeme komunikovať posledný úsek, čiže v 

miernom predstihu ti dame vedieť, že tvoj bežec sa blíži.  

Vašou povinnou výbavou je prilba. Trasa povedie zjazdovkou a následne ponad lukovianske žlaby až 

na Chopok. Občerstvovacia stanica na skialpe nebude, ale na kamennej chate ťa bude čakať ten najlepší 

bylinkový čaj v okolí. 

+/- 10:45 - 13:00 FREERIDE 

Dresy, ktoré dostanete pri registrácií, budú slúžiť ako vaše skipassy. Vlekári vás budú vedieť 

identifikovať a vyvezú vás zadarmo a prednostne až na Chopok.  

Tak isto ako v prípade skialpu, príchod na štart je na vás. O blížení sa vášho skialpinistu vás budeme 

informovať od úrovne konca dvojsedačky = 10-30min. 

Špecifikom freeridu je, že ako jediná disciplína má svoj koniec. Takzvaný “cut-off time”. Znamená to, 

že vaši parťáci majú "len" 4 hodiny na to, aby dostali štafetu na Chopok. Po 13:00 budete odštartovaní a 

dáme vám šancu zabodovať v individuálnom hodnotení disciplín, no ako tím vypadávate z konečného 

hodnotenia. Tento istý deadline platí aj pre jednotlivcov, ktorý ale majú hodinu naviac, kedže štartujú o 

8:00, takže veríme, že to za 5 hodín určite dajú. Po 13:00 im nebude dovolené pokračovať a súťaž pre nich 

končí. 

Presnú trasu freeridu vám dnes povedať nevieme, lebo sa bude odvíjať od aktuálnych poveternostných 

podmienok. V ideálnych podmienkach to bude centrálny žľab so štartom nad Kamennou chatou. Presné 

informácie sa dozviete priamo od Horskej služby na riders meetingu. 

Pri freeride je dôležité si zapamatať, že do žľabu budete pustení iba s povinnou výbavou.  Prilba je 

samozrejmosťou. Batoh bude potrebný, aby ste si mali kam pobaliť povinnú lavínovú výbavu, a zároveň 

poslúži ako chránič chrbta, preto odporúčame kvalitné lyžiarske  batohy (airbag nie je podmienkou). Bez 

ohľadu na aktuálnu lavínovú situáciu budete musieť pri štarte prezentovať sondu, lopatu a lavínový 

vyhľadávač (pieps). Je tiež nutné, aby ste mali na štarte nabitý mobil, minimálne na 50%.  

+/- 11:00  BIKE 

Víťazný team ročníka 2016 štartoval bike disciplínu v parádnom čase 11:00, takže ak svojmu tímu 

patrične veríš, buď načas nachystaný. Tak ako aj v predošlých disciplínach, bude pretekár upozornený na 

prichádzajúcu štafetu tesne pred odovzdávkou.  

Vaša trasa sa začína stúpaním po ceste až k hotelu Ostredok (spodok Bielej Púte). Odtiaľ sa vydáte 

lesnou cestou, na ktorej vás čakajú technické úseky a zjazd ku Hotelu Repiská. Za ním sa asfaltkou 

napojíte na hlavnú cestu smerom na Liptovský Mikuláš. O bezpečný prechod na pravú stranu cesty sa 

postarajú dobrovoľníci, ale pamätajte, že trasa pokračuje za plnej premávky. Preto jazdite vo svojom 

jazdnom pruhu. Na konci Demänovskej Doliny vás značenie a dobrovoľník upozornia na ostrú zákrutu 

smerom doprava, kde budete pokračovať poľnými a asfaltovými cestami smerom na Ploštín a Iľanovo a 

zakončíte to v areáli vodného slalomu. 

https://goo.gl/maps/ssG2SW7hE2z
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Aký bicykel si vyberiete je na vás, ale zohľadnite pri tom profil trate. Povinnou výbavou je samozrejme 

prilba a reflexný prvok, ktorý na vás ale bude čakať v štartovacom balíčku. 

+/- 12:00 KAJAK 

Najlepšie tímy budeme na areáli čakať už tesne pred 12 tou. Kajakár bude informovaný o blížiacom sa 

bikerovi, v každom prípade by mal byť na čas prichystaný a navlečený v neopréne.  

Štafeta sa predáva na suchu, kajakár uteká pre loď, nahodí ju na plece a beží s ňou pár metrov, nasadá 

na vodu, pokračuje trasou po kľudnej vode a púšťa sa do ľavého kanálu "Váh", kde ho čakajú bránky a 

dotyk banneru Liptov Ride. 

Finálny čas tímu sa uzatvorí prejazdom cez cieľ na vode. K výslednému času sa ešte môžu prirátať vaše 

penalizácie, ktoré sú vysvetlené na http://www.liptovride.sk/discipliny#_kajak  V prípade, že sa prevrátite 

a vyplávate z kajaku, váš tím dostáva penalizáciu + 20min, je však potrebné doplávať do cieľa alebo 

dobehnúť po brehu do tzv. "alternatívneho cieľa".  

Ešte pár pokynov ku kajaku. Je predpísaný plastový kajak tzv. "plasťák" tzn. konkrétne typy : 

"Creekovky", "playboaty", "river runy", "rodeovky". Nie je povolená plastová slalomka a taktiež sa 

nemôže jazdiť na kajakoch z kompozitného materiálu (carbon, carbon kevlar, ...). K tomuto rozhodnutiu 

sme pristúpili z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu, že vodácka disciplína je taktiež určená pre 

amatérskych športovcov, ktorý ku kompozitným lodiam nemajú prístup. 

Kajaky, ktoré boli objednané cez našu požičovňu do 31.3 sa vyzdvihnú v deň preteku od 7:00- 8:30 v 

stánku SUN sport priamo na areáli. Kajakár z každého tímu musí mať kajak pripravený do 10:00 na mieste 

úložiska kajakov (každý tím bude mať svoju ceduľku s označením tímu). 

16:30 VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV 

Vyhlásenie výsledkov prebehne na areáli vodného slalomu. Okrem najlepšieho tímu spoznáme aj 

najlepšieho jednotlivca z pomedzi 9 tohtoročných odvážlivcov a odmeníme aj najlepšie časy pre každú 

disciplínu. Okrem oceňovania víťazov poteší v popoludňajších hodiných aj dobrá hudba, pivko a ďalšie 

sprievodné aktivity. 

20:30 AFTERPARTY 

Po vyhlásnení výsledkov si necháme priestor na krátke oddýchnutie, 9 z 10 partneriek odporúča sprchu 

a večer vás všetkých radi privítame na oficiálnej afterparty v Dome Kultúry v Liptovskom Mikuláši. Všetci 

pretekári a dobrovoľníci majú vstup na afterparty zadarmo, ale party bude prístupná aj pre vašich 

kamarátov a známych, ktorí si s vami určite radi pripijú na váš športový výkon. Večerom nás budú 

sprevádzať kapela La3no Cubano + DJs Yanko Kral & Olis Bakulu.  

 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás kontaktuj na info@liptovride.sk, prípadne na fb profile. 

S pozdravom,  

Organizačný tím Liptov Ride 

http://www.liptovride.sk/discipliny#_kajak 
file:///C:/Users/kutenic/Downloads/info@liptovride.sk
https://www.facebook.com/LiptovRide

