PRVÝ KLUB TURISTOV D I V I A K Y
CHARAKTERISTIKA ZC „FATRY – TATRY“.
Zámerom organizátorov turistiky Prvého klubu turistov v Diviakoch pri spracovaní dokumentácie
Zápočtovej cesty II. stupňa, resp. III. stupňa obtiažnosti VhT „FATRY - TATRY“ s vopred schválenou
dokumentáciou je umožniť členom KST bez nejakých „úradníckych“ výkonov zapojiť sa do plnenia
podmienok výkonnostnej turistiky po línii Zápočtových ciest.
Pripravili sme program siedmich turistických podujatí, z toho tri v oblasti „FATIER“ (Malej a Veľkej)
a štyri v oblasti „TATIER“, tentoraz Vysokých:
1/ Prechod hrebeňom Malej Fatry – najkrajšiu hrebeňovku na Slovensku absolvuje turista za dva dní (pri
dodržaní podmienok klasifikácie – VhT).
2/ Výstup na Borišov, je identické podujatie so ZC TURIEC – záleží na turistovi, do ktorej ZC si ho zaradí.
3/ Výstup na Ostredok, najvyšší vrchol Veľkej Fatry – je tiež totožný s podujatím, ktoré je zaradené aj do
„ponuky“ ZC TURIEC a tiež je na každom turistovi, do ktorej ZC si ho zaradí.
4/ Výstup na Kriváň 2.495m n. m. Národný vrch Slovákov. Traduje sa, že každý Slovák by mal aspoň jeden
krát za život vystúpiť na tento končiar.
5/ Kôprovský štít 2.363m n. m. Výstup na tento štít je veľmi vďačný a medzi vysokohorákmi aj veľmi
obľúbený.
6/ Výstup na Východnú Vysokú 2.429m n. m. je z tatranských výstupov zaradených do ZC FATRY – TATRY
najdlhší, ale zato sa turista pohybuje v bezprostrednom kontakte s grandióznym Gerlachovským štítom, čo je
isto nezabudnuteľný okamih.
7/ Slavkovský štít 2.452m n. m. má síce povesť veľmi nepríjemného výstupu, ale zato výhľad z jeho vrcholu je
skutočne „famózny“.
Z tejto „ponuky“ túr ZC II. stupňa obtiažnosti VhT si turista vyberie a absolvuje túry tak, aby zodpovedali
podmienkam ZC II. alebo III. stupňa obtiažnosti.

Štefan Hudák, majster turistiky
predseda PKT Diviaky

PRVÝ KLUB TURISTOV D I V I A K Y

FATRY – TATRY.
Zápočtová cesta II. st. III. st.) obtiažnosti VhT s vopred spracovanou dokumentáciou.

TRASY TURISTICKEJ ZÁPOČTOVEJ CESTY:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Prechod hrebeňom Malej Fatry – 1. deň.
Kraľovany – Stoh – Snilovské sedlo – Chata pod Chlebom.
Prechod hrebeňom Malej Fatry – 2. deň.
Chata p. Chlebom – Veľ. Kriváň - Príslop p. Suchým – Ch. Kľač. Magura.
Výstup na Borišov 1.510m n. m.
Necpaly – Balcierovo – Borišov – Havranovo – Belá.
Výstup na Ostredok 1.592m n. m.
Blatnica – Drobkov – Ostredok – Krížna – Blatnická dolina – Blatnica.
Výstup na Kriváň 2.495m n. m.
Tri studničky – Malý Kriváň – Kriváň a späť.
Výstup na Kôprovský štít 2.363m n. m.
Štrbské Pleso – Chata pri Popradskom plese – Kôprovský štít a späť.
Výstup na Východnú Vysokú 2.429m n. m Tatranská Polianka – Sliezsky dom – Poľ. hrebeň – Vých. Vysoká a späť.
Výstup na Slavkovský štít 2.452m n. m. Starý Smokovec – Slavkovská vyhliadka – Slavkovský štít a späť.

2.001 m
848 m
1.015 m
1.156 m
1.354 m
1.008 m
1.424 m
1.442 m

POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV:
Výňatok z Klasifikácie výkonnostnej turistiky KST platnej od 01.01.2005:
Podmienky výkonnostnej turistiky po línii zápočtových ciest môžu plniť LEN členovia KST.
Norma pre ZC II. stupňa obtiažnosti VhT je absolvovať v rozmedzí šiestich až jedenástich dní minimálne
7.000 m prevýšenia. Každý deň dosiahnuť stúpanie minimálne 800 metrov.
ZC II. stupňa obtiažnosti VhT je možné rozdeliť na DVA úseky, napríklad: 1 + 5 dní, 2 + 4 dní, 4 + 4 dní,
alebo 7 + 3 dní a podobne.
U ZC II. st. obť. VhT v každom dni dosiahnuť cieľ v nadmorskej výške aspoň 1.500 m , z toho aspoň v troch
dňoch v nadmorskej výške nad 1.800 m.
Norma pre ZC III. stupňa obtiažnosti VhT je absolvovať v rozmedzí troch až šiestich dní minimálne 3.500 m
prevýšenia. Každý deň dosiahnuť stúpanie minimálne 800 metrov.
Zápočtovú cestu III. stupňa obtiažnosti VhT je možné rozdeliť na TRI úseky, napríklad: 1 + 1 + 1 dní, 2 + 1
deň, 1 + 2 + 2 dni a podobne.
U ZC III. st. obť. dosiahnuť cieľ v nadmorskej výške minimálne 1.500 metrov.
Dokumentáciu tejto ZC spracovali a zabezpečili jej schválenie KK KST organizátori PKT Diviaky s cieľom
pomôcť a zjednodušiť klubom plnenie podmienok výkonnostnej turistiky, prioritne v regióne Turiec.
Túry tejto ZC môžete absolvovať v dobe od 01. 05. do 31. 12. v danom roku.
Výber jednotlivých túr a poradie ich absolvovania si určia účastníci individuálne.
Túry je možné absolvovať v minimálne trojčlennej skupine.
Dátum absolvovania jednotlivých túr nahláste poverenému klasifikátorovi PKT Diviaky aspoň dva dni vopred.
Absolvovanie jednotlivých túr, po overení potvrdí do Záznamníka ZC poverený klasifikátor PKT
Diviaky LEN v deň jej absolvovania a za prítomnosti všetkých členov skupiny, ktorá túru absolvovala.
Splnenie podmienok celej ZC potvrdí poverený klasifikátor po absolvovaní poslednej túry ZC.
POZNÁMKA:
Záznamník, potrebný k plneniu podmienok ZC TURIEC, si môžete objednať na adrese:
Štefan Hudák, majster turistiky, Teplická 888 / 10, 039 01 Turčianske Teplice.
Cena Záznamníka je 30.- Sk + priložiť ofrankovanú obálku s adresou.
INFO: 0949 304098, 0905 479001,
E-mail: stefanhudak@zoznam.sk SnHk1@azet.sk
Spracoval Štefan Hudák, majster turistiky

10. september 2007.

