
SKIALPSTRET 2011
Zimné stretnutie horolezcov a skialpinistov na Popradskom plese

Pozývame Vás na SKIALPSTRET 2011, zimné stretnutie horolezcov a skialpinistov
vo Vysokých Tatrách, ktoré organizuje Komisia skialpinizmu Slovenského
horolezeckého spolku JAMES a HO Iames Bratislava v d och 14. až 17. apríla 2011
v Horskom hoteli na Popradskom plese.
Programom podujatia budú individuálne a spolo né horolezecké a skialpinisticko -
horolezecké túry s inštuktormi horolezectva a skialpinizmu na vrcholy a sedlá
v Mengusovskej a Zlomiskovej doline. Ve erný program bude okrem video- a foto-
show zo slovenských a svetových hôr zameraný predovšetkým na problematiku
skialpinizmu a ochrany prírody v Tatranskom národnom parku. Jednáme so Správou
TANAP-u a so Štátnymi lesmi TANAP-u o aktívnej ú asti na podujatí, zabezpe ení
prednášok o ochrane prírody a ú asti ich zástupcov na spolo ných túrach.

Podrobný program bude zverejnený na webovej stránke www.james.sk do konca
mesiaca február.

Ubytovanie:
Záujemci si do 13. 3. 2011  objednajú ubytovanie výlu ne e-mailom na
skialpstret@james.sk . V objednávke treba uvies  po et osôb (pod a toho, i je to
objednávka pre jednotlivca, dvojicu, skupinu, pri skupinách uprednost ujeme
spolo nú objednávku), druh izby (turistická, hotelová...). Obratom do 13. 3. 2011
Vám potvrdíme ubytovanie a pridelené izby spolu s údajmi na platbu.  Obratom
zaplatíte 50% zálohy priamo na ú et Horského hotela Popradské pleso a do 18. 3.
2011 zašlete kópiu o tejto úhrade na uvedený e-mail skialpstret@james.sk .
Pri pride ovaní izieb sa bude zoh ad ova  skorší termín zaslania objednávky.

Pre ú astníkov stretnutia boli  s Horským hotelom  dohodnuté tieto ceny na osobu
a noc (je to kone ná cena aj s miestnym poplatkom – da ou vo výške 1,00 €):

turistická izba 12,50 €
hotelová izba A a B 14,00 €
apartmán 24,00 €
povala s vlastným spacákom 7,00 € (špeciálne pre študentov po dostato nom
obsadení ostatných izieb v hoteli)

Stravovanie si ú astníci zabezpe ia alebo dohodnú s hotelom individuálne pri
ubytovaní.

astnícky poplatok: Uhradíte priamo na Popradskom plese organizátorom pri
registrovaní. Jeho výška je 10,00 €. lenovia SHS JAMES majú z avu 50%, iže pre
nich je výška poplatku 5,00 €.
Výstroj:  lyže, stúpacie pásy, stúpacie zuby, palice, lavínový vyh adávací prístroj,
lavínová sonda a  lopatka, horolezecký akan a ma ky, slne né okuliare, krém proti
slnku, pre individuálne túry tiež nevyhnutný horolezecký výstroj.
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Program:
14. 4. 2011 - štvrtok
12:00- 18:00 príchod, ubytovanie, ve era
19:00 otvorenie, predstavenie horolezeckých a skialpinistických terénov

oblasti; informácia o sú asných snehových podmienkach, tipy na túru
19:30 ve erný prednáškový program
22:00 Ukon enie programu – pokyny k piatkovým túram - programu
súbežne ve er: nahlasovanie túr na piatok

15. 4. 2011 - piatok
6:00 – 8:00 ra ajky
7:30 -15:00 individuálne a spolo né túry
19:00 ve erný prednáškový program
22:00 Ukon enie programu – pokyny k sobotným túram – programu
súbežne ve er:  nahlasovanie túr na sobotu

16. 4. 2011 - sobota
6:00 – 8:00      ra ajky
7:30 -15:00 individuálne a spolo né túry
19:00 ve erný prednáškový program
22:00 Ukon enie programu – pokyny k nede ným túram – programu
súbežne ve er:  nahlasovanie túr na nede u

17. 4. 2011 - nede a
6:00 – 8:00      ra ajky
7:30 -15:00 individuálne a spolo né túry
16:00 Ukon enie

Ve erný program bude venovaný predovšetkým skialpinizmu, skialpinistickým
podujatiam v našich a zahrani ných ve horách, skialpinistickým expedíciám. Ve ký
priestor bude venovaný problematike ochrany prírody a skialpinizmu v Tatranskom
národnom parku a ších chránených územiach na Slovensku.

Za všetkých organizátorov sa na stretnutie teší

Ján Matlák, predseda Komisie skialpinizmu SHS JAMES


