
PROPOZÍCIE 

Banskobystrická bežecká 24hodinovka 

5. ročník 

Bystričania svorne proti vzdialenosti! 

 

Organizátor: Marathon Banska Bystrica, s.r.o., www.marathonbb.com 

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, +421 918 555 080, 917 555 508, info@marathonbb.com 

 

Miesto konania:  Atletický štadión na Štiavničkách, Banská Bystrica, Slovensko 

Dátum Konania:  9-10.6.2016, štvrtok, piatok 

Začiatok podujatia:  9.6.2016 o 18:00, štvrtok 

Koniec podujatia:  10.6.2016 o 18:00, piatok 

Popis podujatia:  Podujatie je určené pre všetkých Banskobystričanov i ostatných sympatizantov 

    zdravého pohybu pre radosť, bez rozdielu veku, pohlavia, či výkonnosti. 

    Individuálnym cieľom každého účastníka je zabehnúť vzdialenosť minimálne 

    400m (jeden okruh). Opakovaný štart je povolený, kapacita atletického oválu  

    bude regulovaná organizátorom.  

Registrácia:   iba osobne priamo na štadióne 

Prezentácia:   iba osobne priamo na štadióne 

Trať:    400 metrový tartanový okruh na atletickom štadióne 

Kategórie:   Bez kategórií 

Ultrabeh 50km:   štart 9.6.2016 o 18:00, štvrtok, svojpomocné meranie Garmin, Endomondo 

    a podobne, podľa zásad Fair play. Vyhodnotíme troch najlepších účastníkov. 

    Registrácia možná iba pre účastníkov od 18 rokov.  

Štartovné:   dobrovoľné, vyzbieraná suma bude použitá na prípravu a zabezpečenie 

    5. ročníka Banskobystrického maratónu 2016. 

Odmeny:   každý účastník získa pamätný účastnícky diplom, občerstvenie 

Občerstvenie:   voda, ionty  

Zdravotná služba:  počas celých 24 hodín priamo v stane prvej pomoci SZŠ. 

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. 

 

Dukla Draft 

Deň otvorených dverí   

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


VŠC Dukla BB:   V piatok 10.6.2016 od 8:00 do 14:00 budú športovci VŠC Dukla BB 

    demonštrovať jednotlivé atletické disciplíny ako džudo, športová streľba, 

    biatlon, hod oštepom, skok do výšky. Ukážka vojenskej techniky, nácvik 

    sebaobrany, psovodi. Na podujatie budeme v pravidelných intervaloch 

    kyvadlovou dopravou voziť deti základných a stredných škôl. 

     Zároveň bude prebiehať špecializované testovanie detí od 6 do 11 rokov. 

    Od 14:00 do 18:00 bude Draft verejný. 

Preteky lezúňov:  10. júna 2016, piatok od 16:00. Samostatná trať z penových kociek 

    s dĺžkou 5 metrov. V prípade nepriaznivého počasia sa preteky zrušia. 

    Preteky sú určené pre deti do 12 mesiacov veku. všetci účastníci získajú  

    hodnotné balíčky od partnerov. 

Beh s kočíkom:   10. júna 2016, piatok, štart o 16:30. Registrácia iba na mieste priebežne 

    počas celého podujatia. Behu sa môžu zúčastniť 

    mamičky aj oteckovia. Vyhlasujeme najrýchlejších mužov a najrýchlejšie  

    ženy. Všetci účastníci získajú hodnotné balíčky od partnerov. 

Výsledky:   Budú dostupné po skončení podujatia na www.marathonbb.com,  

    registrovaní účastníci budú vo výsledkovej listine uvedení spolu s celkovou  

    odbehnutou vzdialenosťou. 
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