
Duatlon Necpaly-
Veľká Fatra-Borišov

29. 8. 2020



Propozície 
USPORIADATEĽ:
Komisia pre cestovný ruch pri OZ Necpaly a DHZ Necpaly.

KATEGÓRIE:
n deti 1
n deti 2
n juniori / juniorky 
n muži do 39 rokov
n muži veteráni od 40 rokov
n ženy do 39 rokov
n ženy od 40 rokov
n „TIR“ nad 90 kg

REGISTRÁCIA:
Registrácia sa uskutoční dňa 29. augusta 2020 od 08:00 do 09:15 hod. pri
kultúrnom dome Necpaly, pohostinstvo pod Lipkou (v strede dediny).
 Podujatie sa uskutoční za každého počasia.
INFORMÁCIE:0905 513 098 - Ľubo Mikulka, lubo.mikulka@gmail.com

0903 556 564 - Ľubo Svetlovsky, zdobko@gmail.com

Depo
bike / beh

3km bicykel +700 metrov beh

Cieľ

Štart



PROGRAM:
08.00 - 09.15 - prezentácia
09.30 - výklad trate
10.00 - hromadný štart preteku 
10.30 - štart detí (3km bicykel +700 metrov beh)
12.00 - občerstvenie guľáš + pivo/kofola 
14.00 - 15.00 - vyhlásenie výsledkov, tombola 

ŠTARTOVNÉ:  
Výška štartovného je stanovená na 10 EUR.
Štartovné sa platí na mieste, v deň preteku.
V štartovnom je zahrnuté: upomienkovy predmet a občerstvenie po preteku.
Deti štartovné neplatia.

TRASA PRETEKU:
n Štart preteku bude spred Necpalského kaštieľa
n Cyklistická časť 11km bude prebiehať cez Necpalskú dolinu na Balcierovo,
kde sa bude nachádzať depo (pretekárom odporúčame vybrať trekingový
alebo horský bicykel z dôvodu zlého asfaltu, štrku a dier)
n Prevýšenie cyklistickej časti: cca 350 m
n bežecká časť 3,4km začína v depe Balcierovo a pokračuje po modrej turis-
tickej značke na chatu pod Borišovom (1312 m n. m.)
n Prevýšenie bežeckej časti: cca 460 m

POVINNÁ VÝBAVA PRETEKU:
Počas cyklistickej časti preteku je povinná prilba.
Doporučujeme :
0,5l vody so sebou (ale v potoku je vody dosť),
hroznový cukor.

Vzhľadom na to, že pretek sa uskutoční na území Národného parku Veľká
Fatra prosíme účastníkov podujatia, aby rešpektovali nariadenia a pravidlá
pohybu a pobytu na tomto území.
Zaplatením štartovného každý účastník preteku súťaží na vlastné nebezpe-
čenstvo.
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody majetku alebo zdravia súvi-
siace s účasťou na pretekoch alebo pri presune na preteky a v mieste konania
pretekov.



Sponzori:

Ing. Ján Mikulka - JLM Martin
RP desing - Radoslav Palovič


