
PROPOZÍCIE 
 

BEH NOČNÝM BREZNOM 2020 
 

                          
Organizátor: 

 

 
 

 

Miesto konania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brezno /Slovensko/ 

 

Dátum konania: 08.08. 2020, od 18:00 do 22:00 hod 

Trať: 7 400 m - mestský okruh (nočnými ulicami mesta Brezna, 

povrch asfalt) 

Štart: 08.08.2020 o 21:00, Námestie gen. M.R. Štefánika 

 

Kategórie:  

Muži (od 15 rokov): 

 

 

 

Ženy (od 15 rokov): 

 

 

 

Štafeta: 

 

 
 

 

 

A – Muži do 39 rokov vrátane (rok narodenia 1981 a mladší) 

B – Muži do 49 rokov vrátane (rok narodenia 1980 až 1971) 

C – Muži od 50 rokov (rok narodenia 1970 a starší) 

 

A – Ženy do 39 rokov vrátane (rok narodenia 1981 a mladšie) 

B – Ženy do 49 rokov vrátane (rok narodenia 1980 až 1971) 

C – Ženy od 50 rokov (rok narodenia 1970 a staršie) 

 

Trojčlenné tímy „hobby“ bežcov. Prví dvaja členovia štafety 

absolvujú jedno kolo dlhé 2 600 m, posledný 2 200 m. 

 

Štartovné: 7 €  pri zaplatení prevodom do 05.08.2020  

10 €  pri zaplatení osobne v deň podujatia 

10 € štafeta pri zaplatení prevodom do 05.08.2020 

15 € štafeta pri zaplatení osobne v deň podujatia 

 

Upozornenie: zaplatené štartovné sa späť nevracia ani 

nepresúva na ďalší ročník! 

 

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. 

 



Meranie časov: Časy budú merané časomierou, pomocou čipov. 

Výsledky: Výsledky budú dostupné na mieste po skončení podujatia a 

na stránkach www.zaber.sk a www.marathonbbtour.sk.  

Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení podľa času od 

štartového výstrelu po prekročenie cieľa.  

Podujatie je súčasťou horehronskej bežeckej série HerehRun 

Tour 2020. 

 

Odmeny: Prví traja muži a prvé tri ženy v každej kategórii a prvé tri 

štafety získajú vecné ceny. 

Registrácia:  on-line do 05.08.2020 na www.marathonbbtour.sk   

osobne 08.08.2020 od 18:30 do 20:30 hod,  

Námestie gen. M.R. Štefánika. 

Maximálny počet účastníkov podujatia je 400. 

Prezencia: 08.08.2020 od 18:30 do 20:30 hod,  

Námestie gen. M.R. Štefánika 

 
Zdravotná služba:  Zdravotná služba bude k dispozícii v priestore štartu / cieľa 

a rovnako aj na trati.  

 

Šatne a úschovňa:  Možnosť prezlečenia a úschovy osobných vecí bude v 

priestoroch štartu a cieľa vo vyhradenom priestore.  

Štartovné zahŕňa:   štartové číslo s logom podujatia,  

 pamätná magnetka, 

 občerstvenie počas preteku a po dobehu do cieľa,  

 možnosť odložiť si osobné veci. 

 

Upozornenie: Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri 

umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadne aj o využitie 

vlastných ľubovoľných reflexných prvkov, či doplnkového osvetlenia. 

ZaBeR ! 

 

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

