
PROPOZÍCIE 

Vianočný beh mesta Lučenec 

Štefanská 20-tka 

49. ročník 

 

 

 

Organizátor:   OZ Novohrad Lučenec, Mesto Lučenec 

Hlavný partner:   Marathon Banska Bystrica, s.r.o. 

Organizačný výbor:  Mgr. Pavol Baculík, predseda organizačného výboru, 

    Róbert Pocoš, traťový rozhodca, hospodár, hlavný rozhodca, 

     

Miesto konania:  Mesto Lučenec, Slovensko 

 

 

 
 



 

 

Dátum Konania:  26.12.2016, pondelok 

 

Registrácia:   on-line do 21.12.2016 na www.marathonbbtour.sk 

    osobne 23.12.2016, Divadlo B.S.Timravy, Lučenec od 15:00 do 17:00 

    osobne 26.12.2016, Divadlo B.S.Timravy, Lučenec od 7:30 do 9:00 

Prezentácia,  

vyzdvihnutie čísiel:  osobne 23.12.2016, Divadlo B.S.Timravy, Lučenec od 15:00 do 17:00 

    osobne 26.12.2016, Divadlo B.S.Timravy, Lučenec od 7:30 do 9:00 

 

Maximálna kapacita:  Maximálna kapacita pretekov vo všetkých disciplínach okrem Behu chrústov 

    je 900 pretekárov. 20km trať – 150 pretekárov, štafeta 2x10km – 100 dvojíc, 

    5km trať – 550 pretekárov. Beh chrústov je kapacitne bez obmedzenia. 

Meranie časov:   časy budú merané pomocou čipov, bez elektronického čipu nemôže   

    byť výkon ohodnotený a zapísaný 

Šatne a úschovňa:  Možnosť prezlečenia a uloženia vecí bude v miestnosti priamo v Divadle B.S.Timravy.

    Šatňa bude strážená a veci budú vydané iba po preukázaní sa štartovým číslom.  

    Za stratu cennosti organizátor nezodpovedá. 

Zdravotná služba:  V priestore štartu a cieľa, ako aj rozmiestení po celej dĺžke trate. 

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 13:00. 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 ihneď po vyhlásení 

    výsledkov. Podmienkou je osobná účasť na žrebovaní a osobné prevzatie ceny.  

Do žrebovania sú zaradení všetci účastníci všetkých behov 

    okrem Behu Chrústov. 

Účastnícka medaila:  účastnícku medailu garantujeme všetkým 900 riadne registrovaným 

    vo všetkých behoch (zaplatené štartovné, pridelené štartové číslo) 

Časový harmonogram:  7:30 začiatok registrácie, prezentácie 

    9:00 zahájenie 49. ročníka Vianočného behu Mesta Lučenec 

    9:30 štart behu Chrústov - dievčatá 

    9:35 štart behu Chrústov - chlapci 

    9:45 vyhlásenie najlepších v behu Chrústov 

    10:00 hromadný štart všetkých disciplín 

    11:00 vyhlásenie výsledkov behu na 5km 

    13:00 vyhlásenie výsledkov behu na 20km, štafety 2x10km, žrebovanie o ceny 

    14:00 ukončenie podujatia 

Moderátor:   Celý deň Vás bude zabávať moderátor Jožo Pročko 

 

http://www.marathonbbtour.sk/
http://www.marathonbbtour.sk/


Beh Chrústov 

Beh na 200m: 
 

Trať:    200m – krátky rovný úsek po asfaltovej ceste 100 od štartu a späť 

    Beh pre najmenších športovcov 

 

Štart:    26.12.2016 o 9:30 dievčatá, pred Divadlom B.S.Timravy 

    26.12.2016 o 9:35 chlapci, pred Divadlom B.S.Timravy 

Cieľ:    pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Registrácia:   osobne 23.12.2016, Divadlo B.S.Timravy, Lučenec od 15:00 do 17:00 

osobne 26.12.2016 od 7:30 do 9:00 v miestnosti Divadla B.S.Timravy 

 

Kategórie:   dievčatá samostatne, chlapci samostatne 

 

Štartovné:   0 €   

 

Odmeny:   Pamätné štartové číslo 

    Pamätná medaila po prebehnutí cieľom 

         

Štefanská 20-tka: 
 

Trať:    20km – 4x5000m mestský asfaltový okruh v uliciach mesta Lučenec s minimálnym 

    prevýšením. Štart a cieľ je priamo pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Štart:    26.12.2016 o 10:00, pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Cieľ:    pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Maximálna kapacita:  Maximálna kapacita disciplíny je 150 pretekárov. 

 

Kategórie:   M18 – Muži do 39 rokov (rok narodenia 1977 a mladší) 

    M40 – Muži 40 – 49 rokov (rok narodenia 1967 – 1976) 

    M50 – Muži 50 – 59 rokov (rok narodenia 1957 – 1966) 

    M60 – Muži 60 – 69 rokov (rok narodenia 1956 a starší) 

    W18 – Ženy do 39 rokov (rok narodenia 1977 a mladšie) 

    W40 – Ženy 40 – 49 rokov (rok narodenia 1967 – 1976) 

    W50 – Ženy 50 – 59 rokov (rok narodenia 1957 – 1966) 

    W60 – Ženy 60 – 69 rokov (rok narodenia 1956 a staršie) 

    NRM – Majstrovstvá Novohradského regiónu – Muži absolútne poradie 

    Podmienkou zaradenia pretekára je uvedenie adresy trvalého pobytu. 

    NRW – Majstrovstvá Novohradského regiónu – Ženy absolútne poradie 

    Podmienkou zaradenia pretekára je uvedenie adresy trvalého pobytu. 

     

Štartovné:   7 € pri zaplatení prevodom do 21.12.2016 

    9 € pri zaplatení osobne 23.12.2016, Divadlo B.S.Timravy, Lučenec 

    9 € pri zaplatení osobne v deň podujatia 26.12.2016 

 



Upozornenie:    Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva 

    na ďalší ročník! 

 

Štartovné zahŕňa:  Pamätné štartové číslo s logom podujatia 

    Pamätná medaila po prebehnutí cieľom 

    Občerstvenie  

    Vianočná kapustnica 

    možnosť vyhrať v žrebovaní hodnotné ceny 

     

Občerstvenie:   Občerstvovacia stanica na 5km, 10km, 15km a v cieli 

 

Ceny:    Prvé tri ženy a prví traja muži v každej kategórii 

    1. miesto – diplom a vecná cena 

    2. miesto – diplom a vecná cena 

    3. miesto – diplom a vecná cena 

 

Prize Money:   Prvé tri ženy a prví traja muži v absolútnom poradí 

    1. miesto – 80 EUR 

    2. miesto – 60 EUR 

    3. miesto – 40 EUR   

Majstrovstvá   Prvé tri ženy a prví traja muži v absolútnom poradí 

Novohradského regiónu: 1. miesto – diplom a štartovné na Vianočný beh mesta Lučenec 2017 

    2. miesto – diplom a štartovné na Vianočný beh mesta Lučenec 2017 

    3. miesto – diplom a štartovné na Vianočný beh mesta Lučenec 2017  

 

Štafetový beh  

2-členných družstiev 2x10km: 
 

Trať:    10+10km – 4x5000m mestský asfaltový okruh v uliciach mesta Lučenec s minimálnym 

    prevýšením. Každý člen štafety beží dva okruhy. Štart a cieľ je priamo pred Divadlom

    B.S.Timravy. 

 

Štart:    26.12.2016 o 10:00, pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Cieľ:    pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Maximálna kapacita:  Maximálna kapacita disciplíny je 100 dvojíc (200 pretekárov). 

Kategórie:   bez kategórií, iba absolútne poradie bez obmedzenia veku a pohlavia 

     

Štartovné:   14 € pri zaplatení prevodom do 21.12.2016 

    18 € pri zaplatení osobne 23.12.2016, Divadlo B.S.Timravy, Lučenec 

    18 € pri zaplatení osobne v deň podujatia 26.12.2016 

 

 



Upozornenie:    Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva 

    na ďalší ročník! 

 

Štartovné zahŕňa:  Pamätné štartové číslo s logom podujatia 

    Pamätná medaila po prebehnutí cieľom 

    Občerstvenie  

    Vianočná kapustnica 

    možnosť vyhrať v žrebovaní hodnotné ceny 

     

Občerstvenie:   Občerstvovacia stanica na 5km, 10km, 15km a v cieli 

 

Ceny:    Prvé tri dvojčlenné tímy bez obmedzenia veku a pohlavia 

    1. miesto – diplom a vecná cena 

    2. miesto – diplom a vecná cena 

    3. miesto – diplom a vecná cena 

 

Prize Money:   Bez finančných odmien 

 

Beh na 5km: 
 

Trať:    5km – 1x5000m mestský asfaltový okruh v uliciach mesta Lučenec s minimálnym 

    prevýšením. Štart a cieľ je priamo pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Štart:    26.12.2016 o 10:00, pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Cieľ:    pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Maximálna kapacita:  Maximálna kapacita disciplíny je 550 pretekárov. 

Kategórie:   M18 – Muži do 39 rokov (rok narodenia 1977 a mladší) 

    M40 – Muži nad 39 rokov  (rok narodenia 1978 a starší) 

    W18 – Ženy do 39 rokov (rok narodenia 1977 a mladšie) 

    W40 – Ženy nad 18 rokov (rok narodenia 1978 a staršie) 

     

Štartovné:   7 € pri zaplatení prevodom do 21.12.2016 

    9 € pri zaplatení osobne 23.12.2016, Divadlo B.S.Timravy, Lučenec 

    9 € pri zaplatení osobne v deň podujatia 26.12.2016 

 

Upozornenie:    Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva 

    na ďalší ročník! 

 

Štartovné zahŕňa:  Pamätné štartové číslo s logom podujatia 

    Pamätná medaila po prebehnutí cieľom 

    Občerstvenie  

    Vianočná kapustnica 

    možnosť vyhrať v žrebovaní hodnotné ceny 

     

Občerstvenie:   Občerstvovacia stanica v cieli 



Ceny:    Prvé tri ženy a prví traja muži v každej kategórií: 

    1. miesto – diplom a vecná cena 

    2. miesto – diplom a vecná cena 

    3. miesto – diplom a vecná cena 

 

Prize Money:   Prvé tri ženy a prví traja muži v absolútnom poradí: 

    1. miesto – 30 EUR 

    2. miesto – 20 EUR 

    3. miesto – 10 EUR   

 

Nordic Walking: 

Trať  5 km – 1x5000m asfaltový okruh v uliciach mesta Lučenec  

 

Štart:    26.12.2016 o 10:00 po odštartovaní hlavných kategórií, pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Cieľ:    pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Štartovné:   2 € prihlásiť sa dá iba na mieste dňa  23.12.2016 a 26.12.2016. 

 

Štartovné zahŕňa:  Vianočná kapustnica 

 

Ceny:    Prvé tri ženy a prví traja muži v každej kategórií: 

    1. miesto – diplom a vecná cena 

    2. miesto – diplom a vecná cena 

    3. miesto – diplom a vecná cena 

 
 

  



 

HIVATALOS VERSENYZÉSI FELTÉTELEK 

LOSONC VÁROS KARÁCSONYI FUTÓVERSENYE 

ISTVÁN NAPI 20-AS 

49. ÉVFOLYAM 

 

 rendező:    Oz Novohrad Lučenec 

 Fő partner:    Marathon Basnká Bystrica  s.r.o. 

 főrendezők:    Mgr. Baculik pál, elnök, pocos róbert, bíró, főbíró  

 

Helyszín:   Losonc,  Szlovákia 

 

A verseny dátuma: 12.26.2016,  hétfő 

Nevezés:   on-line 12.21.2016-ig a www.marathonbbtour.sk oldalon 

személyesen 12.23.2016, b.s.timrava kultúrház, losonc 15:00-17:00 

Személyesen 12.26.2016, b.s.timrava kultúrház, losonc 7:30-9:00 

Rajtszámok, csomagok kiadása:   

Személyesen 12.23.2016, b.s.timrava kultúrház, losonc 15:00-17:00 

személyesen 12.26.2016, b.s.timrava kultúrház, losonc 7:30-9:00 

Maximális létszám:  minden versenyszámban a gyerekekén kívül 900 futó vesz részt. 20km-es 

táv- 150 futó, váltó 2x10km – 100 páros, 5km-es táv – 550 futó. A gyermekek távján nincs 

meghatározott létszám. 

Időmérés:   az idők időmérő csippel vannak mérve, anélkül nem lesz a  teljesítmény 

értékelve és beírva. 

öltözők:   átöltözni és a táskákat eltenni a kultúrházban kijelölt helységben 

lehetséges. A helységek őrizve lesznek és csak a  rajtszám szerint lesznek a  táskák kiadva. Az 

értéktárgyak eltűnéséért a rendező nem vállal felelősséget.  

elsősegélynyújtás: a rajt és cél területén, ùgy mint az egész távon. 

biztosítás:   minden versenyző egyéni biztosításáról maga gondoskodik. 

A rendező nem vállal felelősséget az esetleges károkért az utazással és a versenyen való 

részvétellel kapcsolatban. Minden versenyző saját felelősségére indul a  versenyen.  

eredményhirdetés:  az eredményhirdetés és a  nyertesek díjazása 13.00 órakor kerül 

sorra. Az eredmének elérhetőek lesznek weboldalunkon, a  www.marathonbbtour.sk oldalon, 

a versenyzők a lefutott idő alapján lesznek  feltüntetve a starttól a cél eléréséig.  

http://www.marathonbbtour.sk/
http://www.marathonbbtour.sk/


Sorsolás:   a tombolában szereplő értékes nyeremények sorsolása a díjátadás 

után lesz. Feltétel a sorsoláson személyesen résztvenni  és a nyereményt személyesen átvenni. 

Minden versenyző  be van téve a sorsolásba a gyerekeken kívül.  

érem:     az érmet minden 900 versenyzőnek biztosítjuk  ( befizetett díj és 

rajtszám). 

Kezdési időpontok: 

        7:30 nevezés, prezentáció kezdete  

       9:00 a 49. Losonci karácsonyi futóverseny ünnepélyes megnyitója  

       9:30 gyermekek rajtja – lányok 

       9:35 gyermekek rajtja – fiúk 

       9:45 a gyerekek eredményhirdetése  

       10:00 minden kategória együtted rajtja  

       11:00 az 5km-es táv eredményhirdetése 

       13:00 a 20km-es táv és a váltók eredményhirdetése, tombola  

       14:00 a verseny befejezése  

műsorvezető: egész nap jožo pročko fogja szórakoztatni  

 

gyerekek futása 

200 méteres futás: 

Táv:    200m – egy rövid szakasz az aszfaltúton , 100m a céltól és vissza. 

A legkisebb sportolók kategóriája.  

rajt:    12.26.2016 – 9:30 – lányok, a b.s.timrava kultúrház előtt  

12.26.2016 – 9:35 – fiúk, a b.s.timrava kultúrház előtt 

cél:     a b.s.timrava kultúrjáz előt t 

nevezés:   személyesen 12.23.2016 , a b.s.timrava kultúrházban 15:00-17:00 között 

Személyesen 12.26.2016, 7:30-9:00 között a kultúrházban 

Kategóriák:  lányok külön, fiúk külön  

Nevezési díj:  0 € 

Díjak:   emlék rajtszám, emlék érem a  célban 

 istván napi 20-as: 



Táv:   20 km – 4×5000m városi aszfalt kör losonc utcáin minimális szintemelkedéssel . 

A rajt és a cél a b.s.timrava kultúrház előtt.  

Rajt:   12.26.2016 , 10:00-kor a b.s.timrava kultúrház előtt  

cél:   a b.s.timrava kultúrjáz előtt  

Maximális létszám 150 versenyző! 

Kategóriák:  M18 - férfiak 39 évesig- (1977-es születésű és fiatalabb) 

M40 – férfiak 40-49 év között –( 1967-1976 születésű) 

M50 – férfiak 50-59 év között –( 1957-1966 születésű) 

M60 – férfiak 60-69 év között –(1956-os születésű és idősebb) 

W18 – nők 39 évesig –(1977-es születésű és fiatalabb) 

W40 – nők 40-49 év között –(1967-1976 születésű) 

W50 – nők 50-59 év között –(1957-1966 születésű) 

W60 – nők 60-69 év között –(1956-os születésű és idősebb) 

Nrm – a nógrádi régió bajnoksága – férfiak abszolút sorrend  – feltétel a versenyző állandó 

lakhelycímének feltüntetése . 

Nrw – a nógrási régió bajnoksága – nők abszolút sorrend – feltétel a versenyző állandó 

lakhelycímének feltüntetése.  

nevezési díj:  7€ -utalással való fizetés 12.21.2016-ig 

9€ - személyes fizetés 12.23.2016-án 

9€ - személyes fizetés 12.26.2016-án reggel a verseny előtt 

Figyelmeztetés: a befizetett nevezési díj nem járul vissza és nem is tehető át a  következő 

évre! 

a nevezési csomag tartalmazza:  emlék rajtszám a verseny logójával, emlék érem a célban, 

frissítő, karácsonyi káposztaleves, tombola  

frissítők:    állomások az 5km, 10km, 15km és a  célban. 

díjak:   az első három nő és az első három férfi  minden kategóriában.  

1.hely – oklevél és tárgyi díj 

2.hely – oklevél és tárgyi díj  

3.hely – oklevél és tárgyi díj  

prize money:  az első három nő és az első három férfi abszolút sorrendben  

1.hely – 80 euró 



2.hely – 60 euró 

3.hely – 40 euró 

a nógrádi régió bajnoksága: az első három nő és az első három férfi abszolút sorrendben  

                    1.hely – oklevél és nevezés a karácsonyi futás 2017-re 

                   2.hely – oklevél és nevezés a  karácsonyi futás 2017-re 

                  3.hely – oklevél és nevezés a  karácsonyi futás 2017-re 

Váltó 2-személyes csapatok 2×10km:  

Táv:  10+10km – 4×5000m aszfalt kör Losonc utcáin minimális szintemelkedéssel . 

A váltó minde tagja 2 kört fut. A  rajt és a cél a b.s.timrava kultúrház előtt.  

Rajt:   12.26.2016 – 10:00-kor a b.s timrava kultúrház előtt  

Cél:  a b.s.timrava kultúrház előtt  

Maximális létszám: 100 páros váltó  ( 200 futó).  

Kategóriák: kategóriák nélkül, csak abszolút sorrend kortól és nemtől függetlenül. 

Nevezési díj: 14€ - UTALÁSSAl 12.21.2016-ig 

18€ - személyesen 12.23.2016-án a kultúrházban 

18€ - személyesen 12.26.2016-án reggel a verseny előtt  

figyelmeztetés:  a befizetett nevezési díj nem járul vissza és nem is tehető át a  következő 

évre! 

A nevezési díj tartalmazza: emlék rajtszám a verseny logójával, emlék érem  a célban, frissítő, 

karácsonyi káposztaleves, tombola.  

Frissítők:   az 5km, 10km, 15km és a  célban 

Díjak:   az első három kéttagú csapat, kortól és nemtől függetlenül. 

1.hely – oklevél és tárgyi díj  

2.hely – oklevél és tárgyi díj  

3.hely – oklevél és tárgyi díj  

prize money: nincs. 

5km-es táv: 

Táv:   5km – 1×5000m aSzfelt kör losonc utcáin minimális szintemelkedéssel.  

A rajt és a cél a b.s.timrava kultúrház előtt.  

Rajt:   12.26.2016, 10:00-kor a b.s.timrava kultúrház előtt.  



Cél:   a b.s.timrava kultúrház előtt.  

Maximális létszám:  maximálisan 550 futó!  

kategóriák:  M18 – férfiak 39 évesig –(1977-es születésű és fiatalabb) 

M40 – férfiak 39 év felett –(1978-as születésű és  idősebb) 

W18 – nők 39 évesig –(1977-es születésű és fiatalabb) 

W40 – nők 39 év felett –(1978-as születésű és idősebb) 

Nevezési díj: 7€- utalással 12.21.2016-ig 

9€- személyesen 12.23.2016 a  kultúrházban 

9€- személyesen 12.26.2016  reggel a verseny előtt 

Figyelmeztetés: a befizetett nevezési díj nem járul vissza és nem is tehető át a  következő 

évre! 

A nevezési díj tartalmazza:  emlék rajtszám a Verseny logójával, emlék érem a célban,  

frissítés, karácsonyi káposztaleves,  tombola. 

Frissítők:  állomás a célban. 

díjak:   az első három nő és az első három férfi minden kategóriában : 

1.hely – oklevél és tárgYi díj 

2.hely – oklevél és tárgyi díj  

3.hely – oklevél és tárgyi  díj 

 

nordic walking: 

Táv:   5km – 1×5000m aszfalt kör losonc utcáin  

Rajt:   12.26.2016 – 10:00 a főkategóriák rajtja után a  b.s.timrava kultúrház előtt.  

Cél:   a b.s.timrava kultúrház előtt  

Nevezési díj: 7€- csak személyesen 12.23.2016  és 12.26.2016 

A nevezési díj tartalmazza : emlék érem a célban, frissítés, karácsonyi káposztaleves  

Díjak:  az első három nő és az első három férfi  minden kategóriában:  

1.hely – oklevél és tárgyi díj  

2.hely – oklevél és tárgyi díj  

3.hely – oklevél és tárgyi díj  

 


