
 

 

P R O P O Z Í C I E 
 

BEH TEKVIČIAROV 

Jediný beh na plochej dráhe 
1. ročník 

 

 

Organizátor:     MAFRI, s.r.o., 

     On-POINT o.z., www.marathonbbtour.sk, info@marathonbb.com 

 

Miesto konania:  Mestský športový areál Žarnovica, Slovensko 

 

Dátum Konania:  11.9.2021, sobota 

 

Trať:    8 000 m – prímestský mestský okruh v Žarnovici, trať s pevným povrchom (asfalt) 

     celkové prevýšenie trate je 41m. 

            

Maximálna kapacita: 450 účastníkov 

Maximálny časový limit: 90 minút 

Vek:    od 16 rokov 

 

Štart:    10:00, Mestský športový areál Žarnovica, Skutočné štartovacie zariadenie na  

     plochodrážnom ovále 

Cieľ:    Mestský športový areál Žarnovica 
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Kategórie muži:   BM – Muži do 29 rokov vrátane (rok narodenia 1992 až 2005) 

    CM – Muži do 39 rokov vrátane (rok narodenia 1982 až 1991) 

    DM – Muži do 49 rokov vrátane (rok narodenia 1972 až 1981) 

    EM – Muži do 59 rokov vrátane (rok narodenia 1962 až 1971) 

    FM – Muži od 60 rokov (rok narodenia 1961 a starší) 

Kategórie ženy:   BW – Ženy do 29 rokov vrátane (rok narodenia 1992 až 2005) 

    CW – Ženy do 39 rokov vrátane (rok narodenia 1982 až 1991) 

    DW – Ženy do 49 rokov vrátane (rok narodenia 1972 až 1981) 

    EW – Ženy do 59 rokov vrátane (rok narodenia 1962 až 1971) 

    FW – Ženy od 60 rokov (rok narodenia 1961 a staršie) 

 

Štartovné / Registrácia:  15 € do 1.9.2021 - prevodný príkaz alebo kartou na www.marathonbbtour.sk 

     20 € do 9.9.2021 - IBA platba kartou na www.marathonbbtour.sk 

    25 € na mieste (iba v prípade voľnej kapacity, bez možnosti objednať tričko) 

 

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

    Po naplnení kapacity už nie je možné sa prihlásiť. 

Prezentácia,  

vyzdvihnutie čísiel:  osobne v sobotu 11.9.2021, Plochá dráha Žarnovica od 8:00 do 9:30 

      

Tričko s grafikou:  Kvalitné bavlnené tričko s grafikou podujatia (aj detské veľkosti), 

    ktoré si môžete kúpiť IBA pri on-line registrácii  do 1.9.2021 za cenu 9 €  

 
 

Meranie časov:   Časy budú merané pomocou čipov od štartového výstrelu (Gun time),  

    bez elektronického čipu nemôže byť výkon ohodnotený a zapísaný 

 

Odmeny:   Prví traja muži a prvé tri ženy v každej kategórií získajú vecné ceny. 

    Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú finančné ceny: 

    1. miesto – 100 EUR 

    2. miesto – 80 EUR  
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    3. miesto – 50 EUR 

     

Šatne a úschovňa:  Možnosť prezlečenia a uloženia vecí bude v stane priamo v mieste konania. 

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

 

Parkovanie:   Priamo v areáli 

 

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

    Pamätná medaila po dobehnutí do cieľa 

    Meranie času a medzičasov 

    Šatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí 

     Zdravotná služba na trati a v cieli 

     Občerstvenie po dobehu 

     On-line výsledková listina 

     Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú 

     adresu účastníka 

    možnosť vyhrať exkluzívne ceny v záverečnom žrebovaní  

Zdravotná služba:  V priestore štartu a cieľa, takisto na trati bude k dispozícii zdravotná služba 

 

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 11:30. 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. Do žrebovania sú zaradení všetci účastníci, ktorí dobehnú do cieľa 

    spolu so všetkými dobrovoľníkmi  

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť program alebo termín podujatia v prípade obmedzení spojených s pandemickou 

situáciou v deň podujatia!  
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