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Vianočný beh mesta Lučenec 

Štefanská 20-tka 

 

51. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

S finančnou podporou Ministerstva vnútra SR 

 

 



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:  26.12.2018, streda 

 

Registrácia:   on-line do piatku 21.12.2018 na www.marathonbbtour.sk 

    osobne v utorok 25.12.2018, budova Mestského úradu, Lučenec od 15:00 do 17:00 

    osobne v stredu 26.12.2018, budova Mestského úradu, Lučenec od 7:30 do 9:00 

Prezentácia,  

vyzdvihnutie čísiel:  osobne v utorok 25.12.2018, budova Mestského úradu, Lučenec od 15:00 do 17:00 

    osobne v stredu 26.12.2018, budova Mestského úradu, Lučenec od 7:30 do 9:00 

 

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

    je 1310 pretekárov.  

     Štefanská 20km – 180 pretekárov,  

     štafeta 2x10km – 90 dvojíc, 

    Beh Vladimíra Findru na 5km – 800 pretekárov,  

     Minibeh na 3km – 100 pretekárov,  

     Nordic walking 5km – 50 pretekárov, 

     Beh chrústov je kapacitne bez obmedzenia.                   

Ubytovanie, Novolandia: Hotel Slovan, Lučenec, www.hotelslovanlc.sk             

    Penzión Zbrojnica, Halič, www.zbrojnica.sk  

    Každý účastník získava jednorázový vstup do aquaparku Novolandia  

    www.aquaparknovolandia.sk  

 

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. 

    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 

 

http://www.marathonbbtour.sk/
http://www.hotelslovanlc.sk/
http://www.zbrojnica.sk/
http://www.aquaparknovolandia.sk/
http://www.marathonbbtour.sk/


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 1300 riadne registrovaným 

    vo všetkých behoch (zaplatené štartovné, pridelené štartové číslo) 

 

Časový harmonogram:  7:30 začiatok registrácie, prezentácie 

    9:00 zahájenie 51. 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 pretekov na 20km, štafeta 2x10km, 5km 

     10:10 štart Minibehu na 3km 

     10:30 vyhlásenie výsledkov Minibehu na 3km 

    11:00 vyhlásenie výsledkov Behu Vladimíra Findru na 5km 

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

    14:00 ukončenie podujatia 

Moderátor:   Celý deň Vás budú zabávať moderátori Jožo Pročko a Vladimír Baron. 

 
Beh Chrústov 
Beh na 200m: 
 
Trať:    200m – krátky rovný úsek po asfaltovej ceste 100m od štartu a späť 
    Beh je určený pre deti predškolského veku do 6 rokov vrátane (2012 
     a mladšie). Rodičia prinesú kartičku poistenca pre dieťa. Staršie deti majú  
     možnosť  prihlásiť sa v iných kategóriách (Minibeh na 3km) 

                                                                 

 

Štart:    26.12.2018, pred Divadlom B.S.Timravy 

     9:30 dievčatá,  

    9:35 chlapci,  

Cieľ:    pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Registrácia:   osobne v utorok 25.12.2018, budova Mestského úradu, Lučenec od 15:00 do 17:00 

osobne v stredu 26.12.2018 od 7:30 do 9:00 budova Mestského úradu, Lučenec 

 

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:    26.12.2018 o 10:00, pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Cieľ:    pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Maximálna kapacita:  Maximálna kapacita disciplíny je 180 pretekárov. 

 

Kategórie:   M18 – Muži do 39 rokov (rok narodenia 1979 až 2012) 

    M40 – Muži 40 – 49 rokov (rok narodenia 1969 – 1978) 

    M50 – Muži 50 – 59 rokov (rok narodenia 1959 – 1968) 

    M60 – Muži od 60 rokov (rok narodenia 1958 a starší) 

    W18 – Ženy do 39 rokov (rok narodenia 1979 až 2012) 

    W40 – Ženy 40 – 49 rokov (rok narodenia 1969 – 1978) 

    W50 – Ženy 50 – 59 rokov (rok narodenia 1959 – 1968) 

    W60 – Ženy  od 60 rokov (rok narodenia 1958 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 piatku 21.12.2018 

    12 € pri zaplatení osobne v utorok 25.12.2018, budova Mestského úradu, Lučenec 

    12 € pri zaplatení osobne v deň podujatia 26.12.2018 

 

Upozornenie:    Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva na ďalší ročník! 

 

Štartovné zahŕňa:  Pamätné štartové číslo s nevratným čipom s grafikou podujatia 

    Pamätná medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite 

    Meranie času a medzičasov 

    Šatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí 

     Zdravotná služba na trati a v cieli 

     Občerstvenie na trati 

     Občerstvenie v cieli a cieľový servis 

     On-line výsledková listina 

     Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú 

     adresu účastníka 

    možnosť vyhrať hodnotné ceny v záverečnom žrebovaní 

     

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

 

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

    1. miesto – športové poháre s vygravírovaním disciplíny a umiestnenia 

    2. miesto –  športové poháre s vygravírovaním disciplíny a umiestnenia 

    3. miesto –  športové poháre s vygravírovaním disciplíny a umiestnenia 

 



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 –  športové poháre s vygravírovaním disciplíny a umiestnenia 

    2. miesto – športové poháre s vygravírovaním disciplíny a umiestnenia 

    3. miesto –  športové poháre s vygravírovaním disciplíny a umiestnenia 

 

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:    26.12.2018 o 10:00, pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Cieľ:    pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Maximálna kapacita:  Maximálna kapacita disciplíny je 90 dvojíc (180 pretekárov). 

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

     

Štartovné:   14 € pri zaplatení prevodom do piatku 21.12.2018 

    20 € pri zaplatení osobne v utorok 25.12.2018, budova Mestského úradu, Lučenec 

    20 € pri zaplatení osobne v deň podujatia 26.12.2018 

 

Upozornenie:    Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva na ďalší ročník! 

 

Štartovné zahŕňa:  Pamätné štartové číslo s nevratným čipom s grafikou podujatia 

    Pamätná medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite 

    Meranie času a medzičasov 

    Šatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí 

     Zdravotná služba na trati a v cieli 

     Občerstvenie na trati 

     Občerstvenie v cieli a cieľový servis 

     On-line výsledková listina 

     Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú 

     adresu účastníka 

    možnosť vyhrať hodnotné ceny v záverečnom žrebovaní 

     

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

 

Ceny:    Prvé tri dvojčlenné tímy bez obmedzenia veku a pohlavia 

    1. miesto – športové poháre s vygravírovaním disciplíny a umiestnenia 

    2. miesto – športové poháre s vygravírovaním disciplíny a umiestnenia 



    3. miesto – športové poháre s vygravírovaním disciplíny a umiestnenia 

 

Prize Money:   Bez finančných odmien 

 

 

Beh Vladimíra Findru 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:    26.12.2018 o 10:00, pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Cieľ:    pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Maximálna kapacita:  Maximálna kapacita disciplíny je 800 pretekárov. 

Kategórie:   M18 – Muži do 39 rokov (rok narodenia 1979 až 2005) 

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

    W18 – Ženy do 39 rokov (rok narodenia 1979 až 2005) 

    W40 – Ženy nad 39 rokov (rok narodenia 1978 a staršie) 

     

Štartovné:   7 € pri zaplatení prevodom do piatku 21.12.2018 

    12 € pri zaplatení osobne v utorok 25.12.2018, budova Mestského úradu, Lučenec 

    12 € pri zaplatení osobne v deň podujatia 26.12.2018 

 

Upozornenie:    Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva na ďalší ročník! 

 

Štartovné zahŕňa:  Pamätné štartové číslo s nevratným čipom s grafikou podujatia 

    Pamätná medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite 

    Meranie času 

    Šatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí 

     Zdravotná služba na trati a v cieli 

     Občerstvenie na trati 

     Občerstvenie v cieli a cieľový servis 

     On-line výsledková listina 

     Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú 

     adresu účastníka 

    možnosť vyhrať hodnotné ceny v záverečnom žrebovaní 

     

Občerstvenie:   Občerstvovacia stanica v cieli 

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

    1. miesto – športové poháre s vygravírovaním disciplíny a umiestnenia 

    2. miesto – športové poháre s vygravírovaním disciplíny a umiestnenia 

    3. miesto – športové poháre s vygravírovaním disciplíny a umiestnenia 

 

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

    1. miesto – 30 EUR 



    2. miesto – 20 EUR 

    3. miesto – 10 EUR   

 

Minibeh na 3km: 
 

Trať:    3km – 1x3000m mestský asfaltový okruh v uliciach mesta Lučenec s minimálnym 

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

     Beh je určený pre deti od 7 do 12 rokov vrátane (2011-2006). Starší ani mladší    

     účastníci behu sa tejto kategórie zúčastniť nemôžu. Deti bežia samé bez sprievodu  

     rodičov. 

Štart:    26.12.2018 o 10:10, pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Cieľ:    pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Maximálna kapacita:  Maximálna kapacita disciplíny je 100 pretekárov. 

Kategórie:   M07 – Chlapci od 7 do 9 rokov vrátane (rok narodenia 2011 a 2009) 

    M12 – Chlapci od 10 do 12 rokov vrátane (rok narodenia 2008 a 2006) 

    W07 – Dievčatá od 7 do 9 rokov vrátane (rok narodenia 2011 a 2009) 

    W12 – Dievčatá od 10 do 12 rokov vrátane (rok narodenia 2008 a 2006) 

     

Štartovné:   5 € pri zaplatení prevodom do piatku 21.12.2018 

    9 € pri zaplatení osobne v utorok 25.12.2018, budova Mestského úradu, Lučenec 

    9 € pri zaplatení osobne v deň podujatia 26.12.2018 

 

Upozornenie:    Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva na ďalší ročník! 

 

Štartovné zahŕňa:  Pamätné štartové číslo s nevratným čipom s grafikou podujatia 

    Pamätná medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite 

    Meranie času a medzičasov 

    Šatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí 

     Zdravotná služba na trati a v cieli 

     Občerstvenie na trati 

     Občerstvenie v cieli a cieľový servis 

     On-line výsledková listina 

     Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú 

     adresu účastníka 

    možnosť vyhrať hodnotné ceny v záverečnom žrebovaní 

     

Občerstvenie:   Občerstvovacia stanica v cieli 

 

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

    1. miesto – športové poháre s vygravírovaním disciplíny a umiestnenia 

    2. miesto – športové poháre s vygravírovaním disciplíny a umiestnenia 

    3. miesto – športové poháre s vygravírovaním disciplíny a umiestnenia 

 

Prize Money:   bez finančných odmien 



Nordic Walking: 

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

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

 

Štart:    26.12.2018 o 10:00, pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Cieľ:    pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Maximálna kapacita:  Maximálna kapacita disciplíny je 50 pretekárov. 

Kategórie:   M – Muži bez rozdielu veku 

    W – Ženy bez rozdielu veku 

     

Štartovné:   7 € pri zaplatení prevodom do piatku 21.12.2018 

    12 € pri zaplatení osobne v utorok 25.12.2018, budova Mestského úradu, Lučenec 

    12 € pri zaplatení osobne v deň podujatia 26.12.2018 

 

Upozornenie:    Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva na ďalší ročník! 

 

Štartovné zahŕňa:  Pamätné štartové číslo s nevratným čipom s grafikou podujatia 

    Pamätná medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite 

    Meranie času a medzičasov 

    Šatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí 

     Zdravotná služba na trati a v cieli 

     Občerstvenie na trati 

     Občerstvenie v cieli a cieľový servis 

     On-line výsledková listina 

     Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú 

     adresu účastníka 

    možnosť vyhrať hodnotné ceny v záverečnom žrebovaní 

     

Občerstvenie:   Občerstvovacia stanica v cieli 

 

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

    1. miesto – športové poháre s vygravírovaním disciplíny a umiestnenia 

    2. miesto – športové poháre s vygravírovaním disciplíny a umiestnenia 

    3. miesto – športové poháre s vygravírovaním disciplíny a umiestnenia 



 

 


