Pozor! Vnimanie!! Achtung!!! Atention!!! Vigyáz!!!!
Tak! V tomto roku sa zatiaľ na sňah vyhovárať nemôžeme, bo nám ho požehnane
nakydalo! Tak ak vydrží a to pevne verímä, bude pochod ako sa patrí☺
Ani sme moc nemuseli hľadať inšpiráciu, ale ako je už tradíciou, v nemenovanej cenovej
skupine sme ukuli pikle na Nicolausácky pochod. Bude už 16-ty, a keďže sňahu zatiaľ jesto, tak
by sa mali znovu naplniť všetky body Stanov. I tento rok sme prizvali do organizačnieho výboru
aj skúseného horského zvodcu Jula Medvediho a aj keď sa nezúčastnil sústredenia
v nemenovanej cenovej skupine, jeho telefonickie rady boli i tentokrát inšpirujúce.
Organizačná sex-cia Nicolausu teda i tento rok

vyhlasuje konanie už

16. ročníka populárnieho Nicolausáckeho pochodu na bežkách
„Za inšpiráciou“
Veľký termínus pochodu sme tento rok stanovili na Deža, t.j. na

sobotu 11. februára 2012
Oproti minuliemu roku, kedy skoro sňahu nebolo a museli sme zrušiť nízkotatranskú
trasu, toho roku si ju trúfame absolvuvať!!! A keďže sa mnohým páčil jesenný cyklistický
presun dolinou Čierneho Váhu, nevynecháme ju ani na bežkách☺

Preto neváhajte, chystajte bežky, dobrú náladu a všetko podľa Stanov, povedzte
v rodinách, ba aj známym a

HYBAJ NA NICOLAUSÁCKY POCHOD!
A tu sa teda tohtoročnie koordináty:

Plánuvaná nízkotatranská trasa:
V prvom rade načim povedať, že pôjdeme z Východnej do Kráľovej Lehoty.
Rozumej dobre – nie do Východnej, ako sme oňahdy neplánuvane dorazili, ale
z Východnej!!! A neľakajte sa, že tam nie je Čierny Váh! K nemu dorazíme!
Autobusom sa dopravíme do Východnej, autobusová zastávka Nahálka. Odtiaľ
sa presunieme na Železničnú stanicu do Východnej, prejdeme cez Biely Váh
a pustíme sa do Čiernej doliny. Vystúpame hore Čiernou dolinou a dostaneme sa na
cestu, ktorá vedie zo Svarína hore na prečerpávaciu nádrž Neznáma. Vyjde sa asi
v polovici cesty. Odtiaľ sa pustíme dolu do Svarína a ďalej popri ceste do Kráľovej
Lehoty, kde bude cieľ v penzióne Larion! (To je tam, kde sme sa občerstvovali cestou

späť na Nicolausbiketour.) Dĺžka trasy je cca 13 km, teda Stanovy v tomto bode
splníme. No a z Kráľovej lehoty sa potom dopravíme domov, kto ako bude vládať
debatuvať v Larione, pretože odtiaľ ide autobusov a osobákov do Liptovskieho
Mikuláša a Ružomberka ajajááááááááj!
No a keby predsa len Ilko sklamau a sňah by tam skapau, tak náhradný termín
nebude, len sa zmení trasa. To by sme informuvali najneskôr 8.2.2012!
(Keďže toho roku mám nožičku až hen v Egypte, teda v gypse, lebo som si ju bou bývau pokaziu, welenie prenechávam
osvedčenému horskiemu zvodcovi Julovi Medvedimu, ktorý Vás, ako vždy bezpečne dovedie do cieľa. Kam, to ešte
nevedno.... Ale každopádne Vás tam budem podľa Stanov čakať – pozn. Jano Kuska)

Ako sa dopraviť na štart?
ZRAZ VŠETKÝCH POCHODUCHTIVÝCH ÚČASTNÍKOV JE
11. FEBRUÁRA 2012
pre ružomberčanov o 07:20 na autobusovej stanici v Rbk, pre mikulášanov o 7:45 na
autobusovej stanici v Lipt. Mikuláši a pre Hrádočanov o 8:15 na autobusovej stanici v Lipt.
Hrádku.
Info o busoch a busiciach:
Odchod z Rbk Odchod z LM
7:25
7:35

7:55
8:06

Príchod do
Východnej (Nahálka)
8:23
8:37

info
Bus č. 6115027 Zvolen – Stará Ľubovňa

Bus č. 307503 (Prievidza – Vys. Tatry
Tatr.Lomnica

Doporučuje stíhať radšej prvý autobus, lebo druhý je len pre tých, ktorí zmeškajú prvý, bo
potom už nejde NIČ!!! Až 9:05 courák, ktorý je vo Východnej 10:05... A to by ste nás
nedobehli......
Vo Východnej počkáme aj na autobus s príchodom 08:37.
No a naspäť ide busov a osobákov neúrekom! Uvediem len posledný z Kráľovej Lehoty do
Ružomberka: osobák 23:28 hod.

Sláva víťazom, figu borovú porazeným !!!
(vysvetlenie – viď Stanovy pochodu)

Dôležitô :
Je zavrhnutiahodné, keď športovci pijú, ale je chválihodné, keď my, občasní alkoholici
športujeme!
Účasť prosím nahláste Janovi Kuskovi 0905 477 005, 0910 975 978, prípadne: jan.kuska@gmail.com
alebo Jarovi Chomovi 0911 590 427, prípadne: jarochomo@gmail.com
alebo len tak príďte.......

LYŽIARSKEHO POCHODU NICOLAUS-U

„ZA INŠPIRÁCIOU“
§ 1 PODMIENKY ÚČASTI
1. Zúčastniť sa môže každý priaznivec amatérskeho filmu vlastniaci:
a/ bežky - môžu byť aj vypožičané
b/ elán - svoj, nevypožičaný
c/ dobrú náladu, ktorú si nenechá pokaziť ani prípadnými záľudnosťami trate,
počasia a manželky – manžela.
2. Osobám mladším ako 18 rokov je účasť na pochode povolená len v sprievode
rodičov, alebo iných zákonných zástupcov.

§ 2 TRASA
Trasa vedie po zaujímavých zákutiach Liptova.
Trasa sa určuje vždy nová a najlepšia je trasa nepreskúmaná.
Minimálna dĺžka trate je minimálne cca 10 km
Podmienkou pri určovaní trasy je, že cieľ musí byť v blízkosti otvoreného
pohostinstva, alebo iného reštauračného zariadenia s možnosťou oddychu a
predebatovania zažitých zážitkov, prežitých prežitkov a prípadného získania
nezískanej inšpirácie pre nové filmy.
5. Dopravu na miesto štartu a dopravenie sa domov z cieľovej stanice si zabezpečí
každý sám.
1.
2.
3.
4.

§3 FINANCOVANIE
Finančné náklady spojené s pochodom si v plnej výške sponzoruje
každý sám!

§4 VÝSTROJ A VÝZBROJ
(okrem lyžiarskej)
1. Fotoaparáty, kamery, ďalekohľady, resp. iné záznamové a optické zariadenia.
2. Kompas (nie je podmienkou)
3. Glóbus, atlas, alebo mapa, najlepšie oblasti o ktorej predpokladáme, že sa v nej
budeme pohybovať.
4. Potrava (vítaná je aj tekutá) pre prípad vyčerpania, alebo predpokladaného
zablúdenia.
5. Iné vhodné doplnky podľa vlastného uváženia

§ 5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Záverečná cieľová „hodnotiaca schôdza“ v otvorenom občerstvovacom zariadení je
nedeliteľnou súčasťou pochodu a neúčasť na nej sa neospravedlňuje!

§6 HESLO POCHODU
Vyhráva každý, kto príde do občerstvovacieho zariadenia v cieli v dobrej nálade a
plný zážitkov. Preto

Nie je dôležité zúčastniť sa, ale vyhrať!

