7. PREVYKový OPAKOVACÍ čelovkový kurz základov VhT
Aj v ďalšej sezóne nás zasa čakajú blúdenia, zvraty počasia, zaseknuté laná a podobné srandičky. Všetko
je potme inak. Na Bodoni si zopakujeme zapínanie čeloviek
https://www.petzl.com/resource/1427965450000/Petzl_Front/static/img/404BG.jpg
lebo kým výjde mesiac bude tma ako v prdeli. Ukážu inštruktori VhT SVTS .
Termín: 24.5. 2019 v mieste konania kurzu zatiaľ nie je mekac, gogobar, soľná jaskyňa, ani umelé
zasnežovanie https://www.youtube.com/watch?v=cuJgJOoXqqM
Prístup: SAD z Prešova 16.15, 17.35 alebo 19.35 smer Zlatá Baňa, zastávka „Kokošovce,Sigord,hotel“.
Môžeme si dohodnúť aj autá.
PROGRAM:
Popoludní - zraz v Prešove v piatok poobede alebo na mieste, potom lezenie a/alebo čakanie na tmu.
Potme - začiatok, praktická časť : zlaňovanie: rôzne alternatívy aj núdzovky, prusíkovanie, záchrana,
lezenie, lavínová záchrana, možno aj spanie. V noci pri ohni teoretická časť.
Nedeľa : pokračovanie podľa výberu preživších , kľudne aj po obedňajšej sieste = do večera.
Kurz je preverením schopností vo vysokých horách, je teda opakovací pre absolventov kurzov Základy
VHT, ktorí si chcú svoje vedomosti zopakovať v nočných podmienkach. Nemyslíme tým polárnu noc,
ani leningradské biele noci, ale takú normálnu tmu na čelovku. Nováčikovia môžu prísť tiež.
Ubytovanie, výstroj, výzbroj : zabaľte všetko, aj repelnet
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20505384/klieste-vyliezaju-cihaju-v-trave.html
Pomôcka : pozvánka na Bodoň
Nepovinná výzbroj, ale pridá sa: ferrata set, plochá slučka nezošitá 4 m, pieps, Rescyou, Kit Secours
Crevasse, káva, cesnak proti upírom, na nedeľu expresky,
Náhradné baretky do čelovky: zídu sa, deň dlhý , noc je síce krátka, ale svetlá z VSŽ sú priďaleko.
Účastnícky poplatok: kto mešká , s 98 %
https://a-static.projektn.sk/2015/04/18586_866561256766768_8375949440754278694_n.png?ref=mpm
platí na mieste - členovia SVTS koľkodáte , nečlenovia dvakrát.
Zľavy na ubytovanie pre členov JAMES, OeAV, KST, ČHS , ÖTK : 62 % , miestna daň 4 €
Prihlášky : ako na Bodoňkurz, to len aby sme vedeli, kto príde. Ďalšie info ti netreba, spomeň si, čo si
minule mal/a na kurze.
kontakty : peter.kalensky@gmail.com a prevyk.mail@gmail.com : Peter Kalenský, 0902 672 958,
http://prevyk.eu/?id=5
Tešíme sa na vás https://picasaweb.google.com/prevyk/LenskZKladAPREVYKU

