Propozície k výstupu na Sninský kameň (1006m)
Usporiadateľ : Športová komisia pri OZ v Budkovciach
Termín

: 10. novembra 2018 / sobota /

Miesto

: Vihorlatské vrchy

Prezentácia

: 07:00 – 07:25 hod pred OcÚ Budkovce.

Doprava

: Vlastnými autami účastníkov výstupu

Odchod

: 07:30 spred OcÚ v Budkovciach smer Remetské Hámre, parkovisko Krivec

Príchod

: 08:30 hod. parkovisko Krivec

Štartovné

: Vyberané pri prezentácií na osobu 3,- € (štartovné zahŕňa dopravu + medailu)

Informácie

: Predseda športovej komisie Mgr. Lukáš Ložanský tel. 0918 534 335,

Záujem

: V prípade záujmu o toto podujatie je potrebné sa nahlásiť najneskôr do 09.11.2018
do 17 hod na uvedené telefónne číslo, aby sa vedelo koľko áut je potrebné
zabezpečiť.

Poistenie

: Toto podujatie nie je poistené, účastníci si riešia svoje poistenie sami

Začiatok výstupu o 09:00 hod z parkoviska Krivec pod Morským okom
Výstup

: Smer výstupovej trasy

Parkovisko Krivec (562m) modrou značkou na Morské oko hrádza (618m)
0:20 hod.- modrou značkou – sedlo Tri Table (825m) 0:55 hod – červenou značkou Sninský Kameň (1006m) 0:35 hod.
Celkový čas: = 1:50 hod.
Zostup

: Smer zostupovej trasy
Sninský Kameň (1006m) – modrou značkou - sedlo Tri Table (825m) 0:20 hod.
sedlo Tri Table – modrou značkou – Morské oko – hrádza (618m) 0:35 hod.
Morské oko (hrádza) - modrou značkou – Krivec - Parkovisko (562m) 0:15 hod.
Celkový čas: = 1:25 hod.

Odchod domov o 14:00 hod.
Odporúčané veci k podujatiu: vhodná turistická obuv chrániaca členky, teplé oblečenie, termoprádlo,
náhradné ponožky, čiapku, rukavice, slnečné okuliare, turistické palice.
Občerstvenie

: Zobrať si dostatok tekutín (čaj, vodu) minimálne 2 litre a niečo na jedenie.

Odmena

: Každý účastník , ktorý vystúpi na Sninský kameň bude odmenený medailou.

Poznámka

: V prípade, že podmienky na výstup budú nepriaznivé, usporiadateľ podujatie zruší
a včas vyrozumie prihlásených záujemcov telefonicky.

