
PROPOZÍCIE 

 

Lubetha ZÁŽITKOVÝ POLOKROS SO ŽIVÝMI PREKÁŽKAMI 

Podujatie je súčasťou Lubetha Víkendu aktívnej rodiny (24.-25.9.2016) 

Organizátor: Marathon Banska Bystrica, s.r.o., www.marathonbbtour.sk, info@marathonbb.com 

Hlavný partneri: Chata Lubetha, Obec Ľubietová 

Realizačný partner: on-point /aktivity pre naplnený život/ 

 

Miesto konania:  Areál Chata Lubetha a priľahlá príroda, Ľubietová, Slovensko,  

                                                         http://chatapolnohospodar.sk/ 

 

Dátum Konania:  25.9.2016, nedeľa 

 

Registrácia:   on-line do 22.9.2016 na www.marathonbbtour.sk 

    osobne 24.9.2016, Chata Lubetha, Obec Ľubietová v čase od 10:00 do 15:00 

    osobne 25.9.2016 od 9:00 do 11:00 v registračnom stane na mieste štartu 

 

Meranie časov:   časy budú merané elektronickou časomierou 

Šatne a úschovňa:  Možnosť prezlečenia a uloženia vecí bude v areáli Chata Lubetha 

Zdravotná služba:  V priestore štartu a cieľa  

Poistenie:   Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné 

    poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku 

    alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov  

    na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. 

Výsledky:   Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov bude o 14:00. Výsledky  

    budú dostupné po skončení podujatia a na internetovej stránke 

    www.marathonbbtour.sk, pretekári budú zoradení podľa času od  

    štartového výstrelu po prekročenie cieľa 

Žrebovanie o ceny:  žrebovanie o hodnotné ceny bude cca o 14:30 ihneď po vyhlásení 

    výsledkov.  

Účastnícke benefity:  Originálny diplom, ovocie a občerstvenie v cieli, fazuľovica a studený nápoj, 

žrebovanie   

                                                         o ceny, parkovanie v areáli zdarma, fotoservis! 

 

  

http://www.marathonbbtour.sk/
mailto:info@marathonbb.com
http://www.marathonbbtour./


KATEGÓRIE 

1/ Zážitkový beh so živými prekážkami na 300m: 
Trať: 300m – nenáročný dynamický rýchly okruh so štartom a cieľom v štartovej a cieľovej bránke v areáli Chata 

Lubetha, vedie pasienkami v okolí areálu. Na trati sa nachádzajú živé prekážky. 

Povrch: polokros (1/2 asfalt+1/2kros) 

     

Občerstvenie:   v cieli 

 

Štart:    25.9.2016 o 11:00, Chata Lubetha, http://chatapolnohospodar.sk/ 

Cieľ:    Chata Lubetha 

 

Kategórie:   CH7 – Chlapci do 7 rokov (vrátane) 

    D7 – Dievčatá do 7 rokov (vrátane) 

                                                         CH10 – Chlapci do 10 rokov (vrátane) 

                                                         D10 – Dievčatá do 10 rokov (vrátane) 

 

Štartovné:   3 €  

    Upozornenie: Zaplatené štartovné sa späť nevracia. 

Štartovné zahŕňa:  pamätné štartové číslo s logom podujatia 

    originálny účastnícky diplom po prebehnutí cieľom 

    občerstvenie a ovocie po dobehu do cieľa 

    možnosť vyhrať v žrebovaní hodnotné ceny 

    fotoservis 

 

Odmeny:   Prví traja v každej kategórii získajú spomienkové ceny. Po skončení podujatia budú                                     

                                                         všetci zaradení do žrebovania o hodnotné ceny od partnerov 

     

 

  



2/ Zážitkový beh so živými prekážkami na 3000m: 
Trať: 3000m – mierne členitý dynamický rýchly okruh so štartom a cieľom v štartovej a cieľovej bránke v areáli Chata 

Lubetha, vedie pasienkami a prírodou v okolí areálu. Na trati sa nachádzajú živé prekážky. 

Povrch: polokros (1/2 asfalt+1/2kros) 

     

Občerstvenie:   v cieli 

 

Štart:    25.9.2016 o 12:00, Chata Lubetha, http://chatapolnohospodar.sk/ 

Cieľ:    Chata Lubetha 

 

Kategórie:   M11 – muži od 11 rokov 

                                                         Ž11 – ženy od 11 rokov 

 

Štartovné:   online 7 € , na mieste 9 € 

    Upozornenie: Zaplatené štartovné sa späť nevracia. 

Štartovné zahŕňa:  pamätné štartové číslo s logom podujatia 

    originálny účastnícky diplom po prebehnutí cieľom 

    občerstvenie a ovocie po dobehu do cieľa 

    nezabudnuteľná domáca fazuľovica 

    možnosť vyhrať v žrebovaní hodnotné ceny 

    fotoservis 

 

Odmeny:   Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú finančné odmeny: 

                                                         1.miesto=30EUR 

                                                         2.miesto=20EUR 

                                                         3.miesto=10EUR. 

                                                         Prví traja v každej kategórii získajú spomienkové ceny. Po skončení podujatia budú  

                                                          všetci zaradení do žrebovania o hodnotné ceny od partnerov 

 

  



3/ Zážitková štafeta so živými prekážkami na 2x3000m: 
Trať: 2x3000m – mierne členitý dynamický rýchly okruh so štartom, odovzdávkou a cieľom v štartovej a cieľovej 

bránke v areáli Chata Lubetha, vedie pasienkami a prírodou v okolí areálu. Na trati sa nachádzajú živé prekážky. 

Každý člen štafety beží okruh 1-krát. 

Povrch okruhu: polokros (1/2 asfalt+1/2kros) 

     

Občerstvenie:   v cieli 

 

Štart:    25.9.2016 o 12:05, Chata Lubetha, http://chatapolnohospodar.sk/ 

Cieľ:    Chata Lubetha 

 

Kategórie:   bez kategórií a obmedzení 

 

Štartovné:   online 2x7 € , na mieste 2x9 € 

    Upozornenie: Zaplatené štartovné sa späť nevracia. 

Štartovné zahŕňa:  pamätné štartové číslo s logom podujatia 

    originálny účastnícky diplom po prebehnutí cieľom 

    občerstvenie a ovocie po dobehu do cieľa 

    nezabudnuteľná domáca fazuľovica 

    možnosť vyhrať v žrebovaní hodnotné ceny 

    fotoservis 

 

Odmeny:   Prvé tri tímy získajú spomienkové ceny. Po skončení podujatia budú                                     

                                                         všetci zaradení do žrebovania o hodnotné ceny od partnerov 

  



4/ Zážitkový beh so živými prekážkami na 9000m: 
Trať: 3x3000m=9000m – mierne členitý dynamický rýchly okruh so štartom a cieľom v štartovej a cieľovej bránke 

v areáli Chata Lubetha, vedie pasienkami a prírodou v okolí areálu. Na trati sa nachádzajú živé prekážky. Každý 

pretekár beží okruh 3-krát. 

Povrch: polokros (1/2 asfalt+1/2kros) 

     

Občerstvenie:   v cieli 

 

Štart:    25.9.2016 o 12:00, Chata Lubetha, http://chatapolnohospodar.sk/ 

Cieľ:    Chata Lubetha 

 

Kategórie:   M18 – Muži do 40 rokov  

    M40 – Muži nad 40 rokov 

    Z18 – Ženy do 40 rokov  

    Z40 – Ženy nad 40 rokov 

 

Štartovné:   online 7 € , na mieste 9 €  

    Upozornenie: Zaplatené štartovné sa späť nevracia. 

Štartovné zahŕňa:  pamätné štartové číslo s logom podujatia 

    originálny účastnícky diplom po prebehnutí cieľom 

    občerstvenie a ovocie po dobehu do cieľa 

    guláš 

    možnosť vyhrať v žrebovaní hodnotné ceny 

    možnosť odložiť si osobné veci a parkovanie zdarma 

                                                         fotoservis 

 

Odmeny:   Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú finančné odmeny: 

                                                         1.miesto=30EUR 

                                                         2.miesto=20EUR 

                                                         3.miesto=10EUR. 

                                                         Prví traja v každej kategórii získajú spomienkové ceny. Po skončení podujatia budú                                     

                                                         všetci zaradení do žrebovania o hodnotné ceny od partnerov 

 

 

Podujatie je súčasťou Lubetha Aktívneho víkendu pre celú rodinu (24.-25.9.2016) 

 


