Obecný úrad Štitáre
Pri prameni 125/14
951 01 Štitáre
VEC:

OZNÁMENIE o organizovaní verejného športového podujatia – 8. ročníka horského
ultramaratónu a diaľkového turistického pochodu Ponitrianska stovka - ďalej len „Podujatie“.

Týmto Vám v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) oznamujeme náš zámer organizovať
Podujatie, ktoré sa bude konať na území obce Štitáre (trasa Podujatia bude prechádzať územím obce
Štitáre).

1.) Oznámenie údajov podľa §4 ods. 3 Zákona [ písmená a) – h) a o) – p)]:
Názov, druh a účel Podujatia:
1) Názov Podujatia: Ponitrianska stovka
2) Druh podujatia: športovo - turistické podujatie, terénny (horský) ultramaratón (tzv. “ultra trail“)
a diaľkový turistický pochod
3) Účel Podujatia: absolvovanie trasy účastníkmi formou terénneho (horského) ultramaratónu (tzv.
“ultra trail“) a diaľkového turistického pochodu
Deň a čas konania Podujatia; pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj program a
časový harmonogram priebehu podujatia:
Sobota 14. september 2019 07:00 hod. (čas štartu) - nedeľa 15. september 2019 09:00 hod
(plánovaný čas uzavretia cieľového zázemia).
Časový harmonogram Podujatia je uvedený v bode 2.)
Miesto konania Podujatia;
Podujatie sa bude konať v pohoriach Vtáčnik a Tribeč, trasa vedie z Handlovej do Nitry, po značených
turistických chodníkoch (s výnimkou úsekov špecifikovaných v bode 3.) Popis trasy Podujatia)
Východiskové miesto, trasa a miesto ukončenia Podujatia, ak to podmienky konania podujatia
vyžadujú:
Štart Podujatia bude v Handlovej na Námestí baníkov.
Cieľ Podujatia bude v budove Základnej školy na Nábreží mládeže 5 v Nitre.
Predpokladaný počet divákov:
0 divákov (organizátor na Podujatie nepredáva vstupenky)
Predpokladaný počet osôb, ktoré sa na Podujatí zúčastňujú:
Do 300 osôb
Označenie organizátora Podujatia a adresu jeho sídla, miesta podnikania, trvalého pobytu alebo
obdobného pobytu:
Občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL, Nejedlého 41, 841 02 Bratislava
Počet dobrovoľníkov (§2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve), ak zabezpečujú výkon činnosti
usporiadateľskej služby:

0 dobrovoľníkov podľa §2 zákona č. 406/2011 Z. z.
Bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor Podujatia vykoná sám a bezpečnostné opatrenia, ktoré
organizátor podujatia navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími osobami, aby zabránil narušeniu
pokojného priebehu podujatia a verejného poriadku a ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti,
majetku a životného prostredia, ak ide o podujatie s osobitným režimom:
Podujatie je medzinárodné. Podujatie nie je klasifikované ako rizikové, alebo s osobitným režimom.
Na Podujatí bude zabezpečená zdravotná služba.

2.) Časový harmonogram priebehu Podujatia
Prezentácia: Handlová, budova Asterion, Námestie baníkov 5, v piatok 13. septembra 2019 od 18.00 do
22.30 a v sobotu 14. septembra 2019 od 05.00 do 06.45.
Štart: Handlová, Námestie baníkov - spoločný štart účastníkov o 07.00 hod.
Kontrolné stanovištia:
K1 Veľký Grič, 14. 09. 2019 do 09:15
K2 Jarabá skala, 14. 09. 2019 do 11:30 hod.
K3 Veľké Pole, 14. 09. 2019 do 15:45 hod.
K4 Jedľové Kostoľany, 14. 09. 2019 do 19:15 hod.
K5 Skýcov, 14. 09. 2019 do 21:00 hod.
K6 Sedlo Rakyta, 14. 09. 2019 do 22:45 hod.
K7 Jedliny, 15. 09. 2019 do 02:15 hod.
K8 Remitáž, 15. 09. 2019 do 03:45 hod.
K9 Zobor, 15. 09. 2019 do 07:00 hod.
Cieľ: Základná škola, Nábrežie mládeže 5, do 15. 09. 2019 do 09:00 (plánovaný čas uzavretia priestoru
cieľového zázemia).

3.) Popis trasy Podujatia s uvedením značených turistických chodníkov
Popis priebehu trasy (dĺžka trasy: 105 km, celkové stúpanie: +3920 m):
Po zelenej turistickej značke: Handlová => Tri studničky
Po vlastnom značení:
Tri studničky => Smerovník nad Uhliskom (na žltej turistickej značke)
Po žltej turistickej značke:
Smerovník nad Uhliskom => Krížkovce => Veľký Grič
Po červenej turistickej značke: Veľký Grič => Dierovce => Pod Bielym kameňom => Jarabá skala => Tri
chotáre => Kanie studne => Malá Homôľka => Vtáčnik => Kláštorská
skala => Rúbaný vrch => Tatra => Suchá hora => Sedlo pod Rajtokom =>
Veľké Pole
Po červenej turistickej značke a čiastočne po vlastnom značení (z dôvodu bezpečnosti účastníkov frekventovaná komunikácia): Veľké Pole => Penhýbel
Po červenej turistickej značke (s výnimkou asfaltovej komunikácie pod horárňou Krížne cesty):
Penhýbel => Brezov štál => Lukáčov štál => Jedľové Kostoľany =>
Skýcovský mlyn => Lúky pod Kruhom
Po zelenej turistickej značke: Lúky pod Kruhom => Skýcov => (časť po vlastnom značení) Sedlo Rakyta
=> Javorový vrch => Medvedí vrch

Po modrej turistickej značke: Medvedí vrch => Sedlo pod Veľkým Tribečom
Po červenej turistickej značke: Sedlo pod Veľkým Tribečom => Veľký Tribeč => Babova dolina =>
Kostoľany pod Tribečom
Po žltej turistickej značke:
Kostoľany pod Tribečom => Sedlo pod Gýmešom => Remitáž
Po červenej turistickej značke: Remitáž => Žirany => Pod Dlhou skalou => Pod Žibricou => Sedlo pod
Žibricou => Trojchotár => Zobor => Sedlo pod Zoborom => Podhájska
cesta => Nitra

S pozdravom,
Radovan Harach
tel. 0902 292 576
(za O.Z. SLOVAK ULTRA TRAIL)

