Memoriál Vlada Plulíka
Vážení priatelia,
v pozadí tohto podujatia je tragédia Vlada Plulíka, výborného horolezca a
všestranného vytrvalostného športovca, ktorý dňa 26. 6. 2008 za doposiaľ
nevyjasnených okolností nezostúpil z osemtisícovky Broad Peak v Karakome.
Tí, ktorí ho poznali vedia, že Vlado bol športovcom telom i dušou a práve preto sme
sa rozhodli usporiadať na jeho pamiatku Beh do vrchu Srdiečko – Chopok, ktorý
nesie aj názov Memoriál Vlada Plulíka. Jeho šiesty ročník je zaradený do
Slovenského pohára v behu do vrchu 2014.
Chcel by som pozvať všetkých Vladových priateľov a známych, aby sa zúčastnili
na tomto podujatí a pripomenuli si Vladovu pamiatku.
					Marián Plulík

Termín		

27. september 2014

Miesto		

Nízke Tatry – Juh, Srdiečko

Občianske združenie Vlada Plulíka
		Skialp4u

Usporiadateľ

Spoluorganizátor

ACTIVE PLANET Outdoor Centrum

LEKÁRSKE ZABEZPEČENIE
HS Nízke Tatry Juh
REGISTRÁCIA
elektronicky:
mailom: 		
telefonicky: 		

www.activeplanet.sk
beh@activeplanet.sk
+421 903 445 791

PREZENTÁCIA
27. 9. 2014 od 8.30 do 10.30 hod. pri údolnej stanici lanovky na Srdiečku
KATEGÓRIE
Juniori, juniorky – 1995 a ml., Muži A – 1975 a ml., Muži B – 1965 a ml., Muži C – 1964
a st., Muži D – 1954 a st., Ženy E – 1980 a ml., Ženy F – 1979 a st., Ženy G – 1964 a st.,
Ženy H 1954 a st.
+ OPEN kategória
PROGRAM
08.30 - 10.30 - Prezentácia
11.00 - Štart pretekov na Srdiečku
11.50 - Predpokladaný príchod prvého pretekára na Chopok
13.30 - Obed
14.00 - Vyhlásenie výsledkov
Spoločenský večer - spomienka na Vlada Plulíka a koncert piešťanskej skupiny
Slniečko
ŠTARTOVNÉ
10 eur - v hotovosti pri prezentácii
V štartovnom je zahrnutý obed po pretekoch a upomienkový predmet pre všetkých
pretekárov.

CENY
Absolútne muži, ženy:
1. miesto – 150 EUR, 2. miesto – 100 EUR, 3. miesto – 50 EUR
Víťazi ďalších kategórií – 50 EUR, vecné ceny
Tombola
TRAŤ PODUJATIA

Podujatie sa uskutoční na území NAPANT, preto prosíme účastníkov, aby rešpektovali
nariadenia a pravidlá pohybu na tomto území.
Dĺžka trate je cca 4 km s prevýšením 800 m. Štart podujatia je hromadný. Pretekári
sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny
trate a programu za nepriaznivých poveternostných podmienok. Každý pretekár sa
zúčastňuje na podujatí na vlastnú zodpovednosť.
Za porozumenie vopred ďakujeme.

Generálni partneri

Partneri

Kto bol VIado PIuIík?
Narodil sa 3. marca 1963 v Piešťanoch.
Ľudia si ho pämatajú ako bežca, bikera, freeride lyžiara či horolezca. Je
autorom mnohých prvovýstupov, hodnotných prelezov technických ciest
a reťazoviek vo Vysokých Tatrách. Počas svojho života liezol v Dolomitoch,
Alpách, Skalistých horách, Andách, Karakorame, Himalájach...
Je držiteľom viacerých ocenení za výstupy roka Slovenského horolezeckého spolku JAMES. Vo svojich športových výkonoch sa umiestňoval na
popredných miestach v bežeckých a cyklistických horských maratónoch.
Stál na vrchole Mount Everestu (8848 m) v roku 1998, kam vyliezol cestou
zo severu bez použitia umelého kyslíka, a v roku 2008 vystúpil na vrchol
Gašerbrumu I alpským štýlom.
Zo svojich horolezeckých športových podujatí si však najviac cenil zimný a
letný sólo nonstop prelez hlavného hrebeňa Vysokých Tatier.
Od 26. júna 2008, keď nezostúpil z Broad Peaku (8047 m), je nezvestný.

Najvýznamnejšie expedície a športové úspechy:
2008

Gašerbrum II (8035), Himaláje, dosiahnutá výška 7800 m
Gašerbrum I (8068), Himaláje, vrchol

2005

Čo Oju (8021), Himaláje, dosiahnutá výška 7250 m

2002

Šiša Pangma (8046), Himaláje, dosiahnutá výška 6300 m

1999

Letný nonstop a sólo prechod hlavného hrebeňa Vysokých Tatier

1998

Mount Everest (8848), Himaláje, vrchol

1997

Kančendžonga (8586), Himaláje, dosiahnutá výška 7900 m
Zimný nonstop a sólo prechod hlavného hrebeňa Vysokých Tatier
“Výstup roka SHS JAMES”

1994

Amazonia Vertical (najtažšie dĺžky štýlom PP)

1993

Galéria Gánku, Cesta Centrálny kút, 2. zimný priestup
“Najlepší výstup roka”

1991

Priatelia z Mesiaca, prvovýstup, USA Cracked Anyone pri Telluride

1989

OS prelez cesty Hemming-Robbins na Petit Dru
“Výstup roka”

“Je to úžasný pocit, keď človek
stojí na začiatku nejakého dlhého
úseku, ktorého koniec nevidí.
A potom sa rozbehneš a bežíš…“
Vlado Plulík, 1998

