HIMÁLAJSKÝ TYGR 2019
18.ročník
Vlastními silami vystoupat na "Váš“ kopec tolikrát - kolikrát si
sami určíte za cíl dle vlastních možností a schopností.
Datum konání
Místo startu
Startovné
Čas zahájení
Čas ukončení
Vyhodnocení
Upozornění
Ceny
Občerstvení
Pravidla

01.05.2019, středa – svátek práce
Parkoviště pod lanovkou
100,-Kč (členové KPHK 20,-Kč)
07:00
16:00
Průběžně během dne
Všichni horalové startují na vlastní nebezpečí
Diplom, nová přezdívka a pro Tygry jsou připraveny
pamětní medaile.
Iontový nápoj a tatranka
1. Do akce se může zapojit kdokoliv a kdykoliv mezi 7.hod.
ráno a 16.hod. odpoledne
2. Výstup dokončený po 16:00 hod. nebude započítán!!!
3. Mezi jednotlivými výstupy mohou být libovolně dlouhé
přestávky .
4. Trasa je od bufetu na parkovišti po terasu u restaurace na
Kleti – celkem 419 m převýšení.
5. Každý si ponese kartu, kam budou kleštěmi
zaznamenávány kontrolní body, dole i nahoře.

Hodně štěstí,vytrvalosti,pevné vůle a zdravé nohy.
Při této akci můžete přispět libovolnou částkou na
fyzioterapii v CENTRU BAZALKA zajišťující kompletní služby pro děti a
mládež s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického
spektra.

HIMÁLAJSKÝ TYGR 2019
Podle počtu výstupů a nastoupaných výškových metrů se každý
horal zařadí do kategorie sám a vyfasuje tak slušivou
přezdívku,která se s ním potáhne minimálně jeden rok.
KLEŤÁK

1x

výstup

celkem

419 m.

TATRÁK

3x

výstup

celkem

1257 m.

( Na Gerlachovský štít - 2654 m.n.m. ze Sliezskeho domu - 1670 m.n.m. je
převýšení 984 m.)
ALPÍK

5x

výstup

celkem

2095 m.

( Na Mount Blanc – 4810 m.n.m. z Les Rognes – 2760 m.n.m. je převýšení 2050 m.)
ANĎÁK +

7x

výstup

celkem

2933 m.

( Na Acocanguu – 6960 m.n.m. ze základního tábora – 4050 m.n.m. -převýšení 2910 m.)
HIM. TYGR

9x

výstup

celkem

3771 m.

( Na Mount Everest – 8848 m.n.m. z Basecampu – 5350 m.n.m. je převýšení 3498 m.)
E.T. MIMOZEMŠŤAN

10 x

a vícekrát
( E.T. chce domů )

4190 m. ≥

