
PROPOZÍCIE 

BLÁZNIVÝ BEH 

1. ročník 
Originálne virtuálne podujatie 

Vyber si bláznivú trať a odbehni ju bláznivo rýchlo 
Najkrajšia a najväčšia účastnícka medaila 

 

 
1. apríl je deň vtákov a humoru. Správny blázon je ten, kto ide za svojím snom a cieľmi, 
bez ohľadu na okolnosti. Pre nás je tento deň dňom poztívne odhodlaných. 
Pre vás všetkých je tento beh. 
 
1. Vyber si disciplínu - 1km, 5km, 10km individuálne alebo v rodinnej štafete 
2. Zaregistruj sa online na www.marathonbbtour.sk 
3. Odbehni medzi 1. a 4. aprílom čo najrýchlejšie na ľubovoľnej trati… trebárs aj dolu kopcom 
4. Nahraj svoj čas a printscreen trasy so vzdialenosťou a časom (obrázok aplikácie) 
5. Výsledné časy zaradíme do výsledkovej listiny. Najrýchlejších v každej kategórii odmeníme finančnou prémiou 
6. Na každého individuálneho účastníka a štafetový tím čaká najväčšia a najkrajšia pamätná medaila 

13cm!medaila

http://www.marathonbbtour.sk


Všeobecné informácie: 
 
Organizátor: ON-POINT o.z., Marathon Banska Bystrica, s.r.o., www.marathonbbtour.sk  
info@marathonbb.com 

Miesto konania:  Kdekoľvek… nájdi si čo najbláznivejšiu trať pre dobrý pocit a rýchly čas 
Dátum Konania:  1.4.-4.4. 2021, (štvrtok - sobota) 
 

Maximálna kapacita: 500 účastníkov 
 

Registrácia   IBA ONLINE!!! 
     do 29.3.2021 - prevodným príkazom alebo kartou na www.marathonbbtour.sk 
     do 1.4.2021 – iba platba kartou na www.marathonbbtour.sk 
    Po naplnení kapacity už nie je možné sa prihlásiť. 
 
Štartové čísla   Číslo bude pridelené automaticky každému registrovanému pretekárovi 1.4.2021 
    Zároveň bude sprístupnené rozhranie pre zadávanie dosiahnutého výkonu na 
    www.marathonbb.com - v personálnej zóne účastníka. 
 
Tričko s grafikou  Kvalitné bavlnené tričko s grafikou podujatia si môže kúpiť každý 
     účastník priamo pri on-line registrácii (do stanoveného termínu a vypredania  
    kapacity) za symbolickú cenu 7 €. 

http://www.marathonbbtour.sk
mailto:info@marathonbb.com
http://www.marathonbbtour.sk
http://www.marathonbbtour.sk
http://www.marathonbb.com


 
Meranie časov:  Časy budú merané individuálne každým účastníkom. Účastník je povinný nahrať  
    dosiahnutý čas v personálnej zóne na www.marathonbbtour.sk, prípadne ho poslať  
    mailom na info@marathonbb.com. Výkon bude uznaný len v prípade, že účastník  
    spolu s časom nahrá/pošle printscreen trasy so vzdialenosťou a časom (obrázok  
    aplikácie). 
 
Poistenie:   Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné 
    poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku 
    alebo na zdraví súvisiace s účasťou pretekárov  
    na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. 
 
Výsledky:   Dosiahnuté časy budú zoradené vo výsledkovej listine v absolútnom poradí ako aj po 
    kategóriách.  Oficiálne výsledky budú dostupné po skončení podujatia na  
    internetovej stránke www.marathonbbtour.sk 
 
Účastnícka medaila:  Každý registrovaný účastník s platne zaznamenaným výkonom dostane unikátnu  
    účastnícku medailu s motívom podujatia. Je to najväčšia a najkrajšia medaila, akú  
    ste kedy dostali! 
    Medaily budeme posielať po skončení podujatia poštou na adresu uvedenú v  
    registrácii. 

 

KATEGÓRIE 

Beh na 1 000m 
 
Vzdialenosť   1 000m 
Miesto    Individuálne 
Štart    Individuálne v termíne od 1.4. do 4.4.2021 
 
Kategórie   CH – Chlapci do 15 rokov vrátane 
    D – Dievčatá do 15 rokov vrátane  
    M – Muži od 16 do 99 rokov 
    Z – Ženy od 16 do 99 rokov 
     R – Rodinná štafeta+ - ľubovoľný počet členov jednej rodiny 
    +Výsledný čas u rodinnej štafety bude aritmetický priemer dosiahnutých časov  
    jednotlivých členov. Rodinnú štafetu registruje jeden kapitán. Štafeta má nárok  
    na jednu účastnícku medailu  
 
Štartovné   20 € individuálne 
    25 € rodinná štafeta 
         
Upozornenie   Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva na ďalší ročník! 
    Registrácia je platná až momentom pripísania platby na účet organizátora! 
 
Štartovné zahŕňa  Pamätná medaila po zadaní výsledného času (štafetový tím má jednu medailu) 
     On-line výsledková listina 
 
Odmeny   Prvý v každej kategórii finančná prémia 30 €     
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Beh na 5000m 
 
Vzdialenosť   5 000m 
Miesto    Individuálne 
Štart    Individuálne v termíne od 1.4. do 4.4.2021 
 
Kategórie   M1 – Muži do 30 rokov vrátane 
    M2 - Muži nad 30 rokov 
    Z1 – Ženy do 30 rokov vrátane 
     Z2 – Ženy nad 30 rokov 
    R1 - Rodinná štafeta+ - ľubovoľný počet členov jednej rodiny 
    +Výsledný čas u rodinnej štafety bude aritmetický priemer dosiahnutých časov  
    jednotlivých členov. Rodinnú štafetu registruje jeden kapitán. Štafeta má nárok  
    na jednu účastnícku medailu  
 
Štartovné   20 € individuálne 
    25 € rodinná štafeta  
         
Upozornenie   Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva na ďalší ročník! 
    Registrácia je platná až momentom pripísania platby na účet organizátora! 
 
Štartovné zahŕňa  Pamätná medaila po zadaní výsledného času (štafetový tím má jednu medailu) 
     On-line výsledková listina 
 

Odmeny   Prvý v každej kategórii finančná prémia 30 € 
 

Beh na 10 000m 
 
Vzdialenosť   10 000m 
Miesto    Individuálne 
Štart    Individuálne v termíne od 1.4. do 4.4.2021 
 
Kategórie   M3 – Muži do 30 rokov vrátane 
    M4 - Muži nad 30 rokov 
    Z3 – Ženy do 30 rokov vrátane 
     Z4 – Ženy nad 30 rokov 
    R2 - Rodinná štafeta+ - ľubovoľný počet členov jednej rodiny 
    +Výsledný čas u rodinnej štafety bude aritmetický priemer dosiahnutých časov  
    jednotlivých členov. Rodinnú štafetu registruje jeden kapitán. Štafeta má nárok  
    na jednu účastnícku medailu  
 
Štartovné   20 € individuálne 
    25 € rodinná štafeta 
         
Upozornenie   Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva na ďalší ročník! 
    Registrácia je platná až momentom pripísania platby na účet organizátora! 
 
Štartovné zahŕňa  Pamätná medaila po zadaní výsledného času (štafetový tím má jednu medailu) 
     On-line výsledková listina 
 
Odmeny   Prvý v každej kategórii finančná prémia 30 €


