PROPOZÍCIE
O2 BANSKOBYSTRICKÝ MARATÓN
5. ročník

Bodované preteky Marathon BB Tour 2016

Organizátor: Marathon Banska Bystrica, s.r.o., www.marathonbb.com
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, +421918 555 080, 917 555 508, info@marathonbb.com
Miesto konania:
Dátum Konania:
Doprava:

Banská Bystrica, Slovensko
3-4.9.2016, sobota, nedeľa
Autom, autobusom:
cesta č.66, E77 smer z Maďarska, hraničný prechod Šahy
cesta D3 smer z Bratislavy
cesta č.59, E77 smer z Poľska, hraničný prechod Trstená
Vlakom:
po koľajniciach

Maratónske Expo:

3.-4.9.2016, sobota od 8:00 do 20:00, nedeľa od 8:00 do 15:00

Miesto konania:
Popis:

Námestie SNP, Banská Bystrica, Slovensko
Jediný športový veľtrh v Banskej Bystrici. Jedinečné akcie a zľavy, ktoré
si môžu účastníci uplatniť na základe predloženého Maratónskeho pasu.
Akcie a zľavy aj pre širokú verejnosť.

Minimaratón:

3.9.2016, sobota, v čase od 8:00 do 12:30

Miesto konania:
Registrácia:

Námestie SNP, Banská Bystrica, Slovensko
on-line do 1.9.2016 na www.marathonbb.com
osobne 2.9.2016, budova Radnice na Námestí SNP, Banská Bystrica
v čase od 9:00 do 19:00.
osobne 3.9.2016, registračný stan na mieste štartu na Námestí SNP
v čase od 8:00.
VÝHRADNE PREVODNÝ PRÍKAZ. Pri registrácii v piatok a sobotu 2-3.9.2016
je možná iba platba v hotovosti.
číslo účtu: 5079526621/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK55 0900 0000 0050 7952 6621
BIC: GIGASKBX
Po registrácií príde na uvedenú mailovú adresu informácia k platbe
so všetkými údajmi: variabilný symbol, správa pre prijímateľa

Spôsob platby:
Bankové spojenie:

Prezentácia:

Kategórie:

Štartovné:

Upozornenie:
Štartovné zahŕňa:

Odmeny:
Časový harmonogram:

Dĺžky tratí:

osobne 2.9.2016, budova Radnice na Námestí SNP, Banská Bystrica
v čase od 9:00 do 19:00.
osobne 3.9.2016, registračný stan na mieste štartu na Námestí SNP
v čase od 8:00.
G1 dievčatá do 5 rokov (rok narodenia 2011 a mladší)
B1 chlapci do 5 rokov (rok narodenia 2011 a mladší)
G2 dievčatá od 6 do 8 rokov (rok narodenia 2010 až 2008)
B2 chlapci od 6 do 8 rokov (rok narodenia 2010 až 2008)
G3 dievčatá od 9 do 12 rokov (rok narodenia 2007 až 2004)
B3 chlapci od 9 do 12 rokov (rok narodenia 2007 až 2004)
G4 dievčatá od 13 do 15 rokov (rok narodenia 2003 až 2001)
B4 chlapci od 13 do 15 rokov (rok narodenia 2003 až 2001)
1 € pri zaplatení prevodom do 1.9.2016
2 € pri zaplatení osobne 2.9.2016, budova Radnice na Námestí SNP,
Banská Bystrica v čase od 9:00 do 19:00
2 € pri zaplatení osobne 3.9.2016, registračný stan na mieste štartu
na Námestí SNP v čase od 8:00.
Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva na ďalší ročník!
Pamätné štartové číslo s logom podujatia
Pamätná medaila po prebehnutí cieľom
Občerstvenie po dobehu do cieľa
Darčeky od partnerov pre všetkých účastníkov
Prvé tri dievčatá a prví traja chlapci získajú hodnotné vecné ceny.
Všetci účastníci získajú hodnotný balíček od partnerov.
8:00 začiatok registrácie detí všetkých vekových kategórií
9:00 štart dievčatá do 5 rokov (rok narodenia 2011 a mladší)
9:15 štart chlapci do 5 rokov (rok narodenia 2011 a mladší)
9:30 štart Míľa pre mamičky s kočíkmi
9:35 štart dievčatá od 6 do 8 rokov (rok narodenia 2010 až 2008)
9:50 štart chlapci od 6 do 8 rokov (rok narodenia 2010 až 2008)
10:05 štart Preteky lezúňov
10:15 štart detí so zdravotným hendikepom
10:30 štart dievčatá od 9 do 12 rokov (rok narodenia 2007 až 2004)
10:45 štart chlapci od 9 do 12 rokov (rok narodenia 2007 až 2004)
11:00 štart dievčatá od 13 do 15 rokov (rok narodenia 2003 až 2001)
11:15 štart chlapci od 13 do 15 rokov (rok narodenia 2003 až 2001)
11:45 ukončenie podujatia
200m dievčatá do 5 rokov (rok narodenia 2011 a mladší)
200m chlapci do 5 rokov (rok narodenia 2011 a mladší)
200m deti so zdravotným hendikepom
400m dievčatá od 6 do 8 rokov (rok narodenia 2010 až 2008)
400m chlapci od 6 do 8 rokov (rok narodenia 2010 až 2008)
600m dievčatá od 9 do 12 rokov (rok narodenia 2007 až 2004)
600m chlapci od 9 do 12 rokov (rok narodenia 2007 až 2004)
800m dievčatá od 13 do 15 rokov (rok narodenia 2003 až 2001)
800m chlapci od 13 do 15 rokov (rok narodenia 2003 až 2001)

Koncerty Rock-Marathon 2016: 3.9.2016, sobota, v čase od 19:00 do 21:30

Miesto konania:
Účinkujúci:

Hlavné pódium - Námestie SNP, Banská Bystrica, Slovensko
Banskobystrické kapely

LUX Pasta párty:

3.9.2016, sobota, v čase od 16:00 do 19:00

Miesto konania:

Hotel Lux, Banská Bystrica, Slovensko

Počas konania pasta párty dokumentárna videoprodukcia archívnych záberov histórie Banskobystrického
maratónu a podujatí Marathon BB Tour.

Banskobystrický
maratón 2016:

4.9.2016, nedeľa, v čase od 9:00 do 15:00

Miesto konania:
Registrácia:

Námestie SNP, Banská Bystrica, Slovensko
on-line do 1.9.2016 na www.marathonbb.com
osobne 2.9.2016, budova Radnice na Námestí SNP, Banská Bystrica
v čase od 9:00 do 19:00.
osobne 3.9.2016, budova Radnice na Námestí SNP, Banská Bystrica
v čase od 9:00 do 19:00.
Účastníkom, ktorí sa budú registrovať v piatok a sobotu 2-3.9.2016,
negarantujeme kompletnosť štartového balíčka.

Spôsob platby:

VÝHRADNE PREVODNÝ PRÍKAZ. Pri registrácii v piatok a sobotu 2-3.9.2016
je možná iba platba v hotovosti.
číslo účtu: 5079526621/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK55 0900 0000 0050 7952 6621
BIC: GIGASKBX
Po registrácií príde na uvedenú mailovú adresu informácia k platbe
so všetkými údajmi: variabilný symbol, správa pre prijímateľa

Bankové spojenie:

Prezentácia:

Upozornenie:

Meranie časov:

Občerstvenie a servis:

Ubytovanie:

osobne 2.9.2016, budova Radnice na Námestí SNP, Banská Bystrica
v čase od 9:00 do 19:00.
osobne 3.9.2016, budova Radnice na Námestí SNP, Banská Bystrica
v čase od 9:00 do 19:00.
Každý účastník dostane Maratónsky pas, ktorý ho oprávňuje využívať
služby a zľavy podľa zoznamu. Tento Maratónsky pas je platný iba do
konca podujatia, t.j. do 4.9.2016.
4.9.2016 v deň pretekov registrácia ani prezentácia nie je možná.
Každý účastník môže štartovať iba v jednej disciplíne. Bežec s dvomi
číslami bude rozhodcom okamžite diskvalifikovaný ako v štafete,
tak aj v individuálnej disciplíne.
časy budú merané pomocou čipov, bez elektronického čipu nemôže
byť výkon ohodnotený a zapísaný. SMS servis pre každého účastníka,
ktorý správne uvedie svoje mobilné telefónne číslo.
Občerstvovacie stanice - voda, iontové nápoje, banány, citróny, sušienky, soľ.
Osviežovacie stanice - voda, špongie.
Pretekár, ktorý prijme občerstvenie mimo týchto staníc, bude podľa
pravidla IAAF 240 bod 9/e diskvalifikovaný. V cieľovej zóne: sušienky,
ovocie, voda, nealkoholické pivo, kola.
Individuálne.

Zdravotná služba:
Úschovňa a šatne:

Poistenie:

Výsledky:

Žrebovanie o ceny:

V priestore štartu a cieľa, takisto na trati bude k dispozícii zdravotná služba
Budú priamo na Námestí SNP na označených miestach v blízkosti štartu
a cieľa. Presné umiestnenie podáme pred podujatím mailom. Bude
súčasťou orientačnej mapy podujatia.
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.
Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov bude o 13:30. Výsledky
budú dostupné po skončení podujatia a na internetovej stránke
www.marathonbb.com, pretekári budú zoradení podľa času od
štartového výstrelu po prekročenie cieľa
žrebovanie o exkluzívne ceny bude o 14:10 ihneď po vyhlásení
výsledkov.
V osudí budú čísla všetkých účastníkov, ktorí dobehli do cieľa
ktorejkoľvek individuálnej disciplíny v stanovenom časovom limite.
Vyžrebovaný účastník získa nový osobný automobil.
Podmienkou získania cien je dobehnúť do cieľa a zároveň si fyzicky
cenu prevziať okamžite po vyžrebovaní. Účastníkovi, ktorý nebude
fyzicky prítomný, cenu neodovzdáme a po troch vyhláseniach jeho
čísla výhru anulujeme a žrebujeme ďalšie číslo.

Kategória Maratón
Bodovaná kategória Marathon BB Tour 2016:
Trať:

Časový limit:

Štart:
Cieľ:
Kategórie:

Štartovné:

42 195m – príjemný mestský polmaratónsky okruh s členitým
profilom, ktorí bežci absolvujú dvakrát. Preteky prebiehajú podľa
pravidiel Slovenskej a Európskej atletickej federácie s úplným
vylúčením dopravy. Trať má platný certifikát podľa štandardov IAAF a SAZ.
5 hodín (2,5 hodinový limit na prebehnutie do druhého kola).
Účastník, ktorý nestihne 2,5 hodinový limit, bude zastavený
rozhodcom a stiahnutý z trate.
4.9.2016 o 9:00, Námestie SNP, Banská Bystrica
Námestie SNP, Banská Bystrica
M18 – Muži do 40 rokov (ročník narodenia 1976 a mladší)
M40 – Muži do 50 rokov (ročník narodenia 1975 – 1966)
M50 – Muži do 60 rokov (ročník narodenia 1965 - 1956)
M60 – Muži nad 60 rokov (ročník narodenia 1955 a starší)
W18 – Ženy do 40 rokov (ročník narodenia 1976 a mladšie)
W40 – Ženy do 50 rokov (ročník narodenia 1975 – 1966)
W50 – Ženy do 60 rokov (ročník narodenia 1965 - 1956)
W60 – Ženy nad 60 rokov (ročník narodenia 1955 a staršie)
25 € pri zaplatení prevodom do 31.1.2016
35 € pri zaplatení prevodom do 30.6.2016
40 € pri zaplatení prevodom do 1.9.2016
60 € pri zaplatení osobne 2-3.9.2016 v budove Radnice na Nám. SNP

Upozornenie:

Štartovné zahŕňa:

Finančné odmeny:

Štartovať môžu účastníci od 18 rokov. Mladší účastníci môžu
štartovať iba s podpísaným súhlasom oprávneného zástupcu.
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. Štartovné je možné presunúť
na ďalší ročník iba po predložení lekárskej správy najneskôr 14 dní
pred štartom, t.j. do 19.8.2016! Zmena disciplíny alebo prevod štartovného
na iného účastníka je možná aj po 19.8.2016 za jednorazový poplatok 5 €.
Pamätné štartové číslo s logom podujatia
Pamätná medaila po prebehnutí cieľom
Maratónsky balíček
Technické tričko s vizuálom 2016
Pasta párty
možnosť vyhrať v žrebovaní hodnotné ceny
možnosť odložiť si osobné veci
Absolútne poradie muži aj ženy.
1. miesto – 700 €
2. miesto - 500 €
3. miesto - 300 €
4. miesto – 100 € - strata v minútach na víťaza
5. miesto – 100 € - strata v minútach na víťaza
6. miesto – 100 € - strata v minútach na víťaza
7. miesto – 100 € - strata v minútach na víťaza

Kategória Maratón – Majstrovstvá Slovenska na rok 2016
Bodovaná kategória Marathon BB Tour 2016:
Trať:

Časový limit:

Štart:
Cieľ:
Kategórie:

Štartovné:

Štartovné zahŕňa:

42 195m – príjemný mestský polmaratónsky okruh s členitým
profilom, ktorí bežci absolvujú dvakrát. Preteky prebiehajú podľa
pravidiel Slovenskej a Európskej atletickej federácie s úplným
vylúčením dopravy. Trať má platný certifikát podľa štandardov IAAF a SAZ.
5 hodín (2,5 hodinový limit na prebehnutie do druhého kola).
Účastník, ktorý nestihne 2,5 hodinový limit, bude zastavený
rozhodcom a stiahnutý z trate.
4.9.2016 o 9:00, Námestie SNP, Banská Bystrica
Námestie SNP, Banská Bystrica
Muži (ročník narodenia 1995 a starší)
Ženy (ročník narodenia 1995 a staršie)
15 € pri zaplatení prevodom do 1.9.2016
15 € pri zaplatení osobne 2-3.9.2016 v budove Radnice na Nám. SNP
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. Štartovné nie je možné
presunúť na ďalší ročník.
Zmena disciplíny alebo prevod štartovného na iného účastníka
nie je možná.
Pamätné štartové číslo s logom podujatia
Pamätná medaila po prebehnutí cieľom
Maratónsky balíček
Technické tričko s vizuálom 2016

Finančné odmeny:

Pasta párty
možnosť vyhrať v žrebovaní hodnotné ceny
možnosť odložiť si osobné veci
Bez finančných odmien.

Kategória polmaratón – Bodovaná kategória Marathon BB Tour 2016:
Trať:

Časový limit:

Štart:
Cieľ:
Kategórie:

Štartovné:

Upozornenie:

Štartovné zahŕňa:

Finančné odmeny:

21 097m – príjemný mestský polmaratónsky okruh s členitým
profilom. Preteky prebiehajú podľa pravidiel Slovenskej a Európskej
atletickej federácie s úplným vylúčením dopravy.
Trať má platný certifikát podľa štandardov IAAF a SAZ.
3 hodiny.
Účastník, ktorý nestihne 3 hodinový limit, bude zastavený
rozhodcom a stiahnutý z trate.
4.9.2016 o 9:00, Námestie SNP, Banská Bystrica
Námestie SNP, Banská Bystrica
M18 – Muži do 40 rokov (ročník narodenia 1976 a mladší)
M40 – Muži do 50 rokov (ročník narodenia 1975 – 1966)
M50 – Muži do 60 rokov (ročník narodenia 1965 - 1956)
M60 – Muži nad 60 rokov (ročník narodenia 1955 a starší)
W18 – Ženy do 40 rokov (ročník narodenia 1976 a mladšie)
W40 – Ženy do 50 rokov (ročník narodenia 1975 – 1966)
W50 – Ženy do 60 rokov (ročník narodenia 1965 - 1956)
W60 – Ženy nad 60 rokov (ročník narodenia 1955 a staršie)
25 € pri zaplatení prevodom do 31.1.2016
35 € pri zaplatení prevodom do 30.6.2016
40 € pri zaplatení prevodom do 1.9.2016
60 € pri zaplatení osobne 2-3.9.2016 v budove Radnice na Nám .SNP
Štartovať môžu účastníci od 18 rokov. Mladší účastníci môžu
štartovať iba s podpísaným súhlasom oprávneného zástupcu.
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. Štartovné je možné presunúť
na ďalší ročník iba po predložení lekárskej správy najneskôr 14 dní
pred štartom, t.j. do 19.8.2016! Zmena disciplíny alebo prevod štartovného
na iného účastníka je možná aj po 19.8.2016 za jednorazový poplatok 5 €.
Pamätné štartové číslo s logom podujatia
Pamätná medaila po prebehnutí cieľom
Maratónsky balíček
Technické tričko s vizuálom 2016
Pasta párty
možnosť vyhrať v žrebovaní hodnotné ceny
možnosť odložiť si osobné veci
Absolútne poradie muži aj ženy.
1. miesto – 200 €
2. miesto - 150 €
3. miesto - 100 €

Kategória polmaratón na boso – Bodovaná kategória Marathon BB Tour 2016:
Pokyny:
Trať:

Štartovať môžu iba účastníci bežiaci bosí.
21 097m – príjemný mestský polmaratónsky okruh s členitým
profilom. Preteky prebiehajú podľa pravidiel Slovenskej a Európskej
atletickej federácie s úplným vylúčením dopravy.
Trať má platný certifikát podľa štandardov IAAF a SAZ.
Časový limit:
3 hodiny.
Účastník, ktorý nestihne 3 hodinový limit, bude zastavený
rozhodcom a stiahnutý z trate.
Štart:
4.9.2016 o 9:00, Námestie SNP, Banská Bystrica
Cieľ:
Námestie SNP, Banská Bystrica
Kategórie:
Bez kategórií
Štartovné:
25 € pri zaplatení prevodom do 31.1.2016
35 € pri zaplatení prevodom do 30.6.2016
40 € pri zaplatení prevodom do 1.9.2016
60 € pri zaplatení osobne 2-3.9.2016 v budove Radnice na Nám. SNP
Upozornenie:
Štartovať môžu účastníci od 18 rokov. Mladší účastníci môžu
štartovať iba s podpísaným súhlasom oprávneného zástupcu.
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. Štartovné je možné presunúť
na ďalší ročník iba po predložení lekárskej správy najneskôr 14 dní
pred štartom, t.j. do 19.8.2016! Zmena disciplíny alebo prevod štartovného
na iného účastníka je možná aj po 19.8.2016 za jednorazový poplatok 5 €.
Štartovné zahŕňa:
Pamätné štartové číslo s logom podujatia
Pamätná medaila po prebehnutí cieľom
Maratónsky balíček
Technické tričko s vizuálom 2016
Pasta párty
možnosť vyhrať v žrebovaní hodnotné ceny
možnosť odložiť si osobné veci
Finančné odmeny:
Absolútne poradie.
1. miesto – 200 €
2. miesto - 150 €
3. miesto - 100 €
Výsledky účastníkov Polmaratónu na boso budú započítavané do celkového poradia polmaratónu a zároveň do
celkového poradia Marathon BB Tour 2016.

Majstrovstvá Slovenska v polmaratóne rezortu Ministerstva obrany SR
Bobodovaná kategória Marathon BB Tour 2016:

Pokyny:
Trať:

Časový limit:

Štartovať môžu iba zamestnanci Ministerstva Obrany SR.
21 097m – príjemný mestský polmaratónsky okruh s členitým
profilom. Preteky prebiehajú podľa pravidiel Slovenskej a Európskej
atletickej federácie s úplným vylúčením dopravy.
Trať má platný certifikát podľa štandardov IAAF a SAZ.
3 hodiny.

Štart:
Cieľ:
Kategórie:
Štartovné:

Upozornenie:

Štartovné zahŕňa:

Finančné odmeny:

Účastník, ktorý nestihne 3 hodinový limit, bude zastavený
rozhodcom a stiahnutý z trate.
4.9.2016 o 9:00, Námestie SNP, Banská Bystrica
Námestie SNP, Banská Bystrica
M – muži bez rozdielu veku
W – ženy bez rozdielu veku
25 € pri zaplatení prevodom do 31.1.2016
35 € pri zaplatení prevodom do 30.6.2016
40 € pri zaplatení prevodom do 1.9.2016
60 € pri zaplatení osobne 2-3.9.2016 v budove Radnice na Nám. SNP
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. Štartovné je možné presunúť
na ďalší ročník iba po predložení lekárskej správy najneskôr 14 dní
pred štartom, t.j. do 19.8.2016! Zmena disciplíny alebo prevod štartovného
na iného účastníka je možná aj po 19.8.2016 za jednorazový poplatok 5 €.
Pamätné štartové číslo s logom podujatia
Pamätná medaila po prebehnutí cieľom
Maratónsky balíček
Technické tričko s vizuálom 2016
Pasta párty
možnosť vyhrať v žrebovaní hodnotné ceny
možnosť odložiť si osobné veci
bez finančných odmien.

Výsledky účastníkov Majstrovstiev Slovenska MO v polmaratóne budú započítavané do celkového poradia
polmaratónu a zároveň do celkového poradia Marathon BB Tour 2016.

Kategória polmaratónska štafeta – Nebodovaná kategória Marathon BB Tour 2016:
Pokyny:

Trať:

Časový limit:

Štart:
Cieľ:
Kategórie:
Štartovné:

Upozornenie:

Štartovať môžu iba trojčlenné družstvá. Družstvo pozostáva z
troch členov bez rozdielu pohlavia a vekového obmedzenia.
Pri účastníkoch do 15 rokov vrátane je potrebný podpísaný súhlas
zákonného zástupcu.
21 097m – príjemný mestský polmaratónsky okruh s členitým
profilom. Preteky prebiehajú podľa pravidiel Slovenskej a Európskej
atletickej federácie s úplným vylúčením dopravy.
Trať má platný certifikát podľa štandardov IAAF a SAZ.
3 hodiny.
Štafeta, ktorá nestihne 3 hodinový limit, bude zastavená
rozhodcom a stiahnutá z trate.
4.9.2016 o 9:00, Námestie SNP, Banská Bystrica
Námestie SNP, Banská Bystrica
Bez kategórií
60 € pri zaplatení prevodom do 31.1.2016
80 € pri zaplatení prevodom do 30.6.2016
100 € pri zaplatení prevodom do 1.9.2016
120 € pri zaplatení osobne 2-3.9.2016 v budove Radnice na Nám. SNP
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. Je možné vymeniť účastníka
štafety, je možné vymeniť poradie účastníkov. Každý účastník môže

Štartovné zahŕňa:

Finančné odmeny:

bežať iba jeden úsek štafety.
Pamätné štartové číslo s logom podujatia
Pamätná medaila po prebehnutí cieľom
Maratónsky balíček
Technické tričko s vizuálom 2016
Pasta párty
možnosť vyhrať v žrebovaní hodnotné ceny
možnosť odložiť si osobné veci
Bez finančných odmien.

Maratónsky pas:
Pokyny:
Platnosť:
akcie a zľavy:

Neprenosná kartička, ktorú dostane každý účastník pri prezentácii.
3. – 4.9.2016
Jedinečné akcie vystavovateľom na Maratónskom Expe na Námestí SNP,
bezplatný vstup do Múzea SNP, jeden hodinový vstup na plaváreň zdarma,
MHD zdarma počas celého víkendu, Pasta párty, maratónske menu
vo vybraných reštauráciách – presný zoznam zliav bude upresnený pri prezentácii.

www.marathonbb.com

