
 

 

PROPOZÍCIE 

 

 

Vianočný beh mesta Lučenec 

Štefanská 20-tka 

 

54. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Združenie pre rozvoj Banskobystrického kraja – NÁŠ DOMOV 

 

 

 



 

 

 

Organizátor:   OZ Novohrad Lučenec 

Spoluorganizátor:   Mesto Lučenec 

Hlavný partneri:  BBSK, Marathon Banska Bystrica, s.r.o. 

Organizačný výbor:  Mgr. Pavol Baculík, predseda organizačného výboru, 

    Marian Duzbaba, riaditeľ pretekov, hlavný rozhodca 

     

Miesto konania:  Mesto Lučenec, Slovensko 

Dátum Konania:  26.12.2021, nedeľa 

     Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť dátum a formu konania v dôsledku externých  

     faktorov  

 

Registrácia:   on-line do štvrtku 23.12.2021 na www.marathonbbtour.sk 

     

Prezentácia,  

vyzdvihnutie čísiel:  osobne vo štvrtok 23.12.2021, Mestský úrad, Lučenec od 15:00 do 17:00 

    osobne v nedeľu 26.12.2021, Mestský úrad, Lučenec od 7:30 do 9:00 

 

Maximálna kapacita:  700                   

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

    Penzión Zbrojnica, Halič, www.zbrojnica.sk 

    Novohrad.lc@gmail.com 

    www.oacnovohrad.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:   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 po skončení podujatia v divadle B.S.Timravy 

 

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


 

 

Účastnícka medaila:  Účastnícku medailu garantujeme všetkým riadne registrovaným 

    (zaplatené štartovné, pridelené štartové číslo) 

 

Časový harmonogram:  7:30 začiatok prezentácie 

    9:30 zahájenie 54. ročníka Vianočného behu Mesta Lučenec 

    10:00 štart pretekov na 20km, 10km 

    10:05 štart pretekov na 5km  

     10:06 Nordic Walking 

    10:10 štart Minibehu na 3km 

    10:30 vyhlásenie výsledkov Minibehu na 3km 

    11:00 vyhlásenie výsledkov Behu Vladimíra Findruna 5km, Nordic Walking 

    13:00 vyhlásenie výsledkov behu na 20km, 10km, žrebovanie o ceny 

    14:00 ukončenie podujatia 

Moderátor:   Celý deň Vás bude sprevádzať moderátor Vladimír Baron. 

 
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:    26.12.2021 o 10:00, pred Divadlom B.S.Timravy 
 
Cieľ:    pred Divadlom B.S.Timravy 
 
Kategórie:   M18 – Muži do 39 rokov (rok narodenia 1982 až 2005) 
    M40 – Muži 40 – 49 rokov (rok narodenia 1972 – 1981) 
    M50 – Muži 50 – 59 rokov (rok narodenia 1962 – 1971) 
    M60 – Muži od 60 rokov (rok narodenia 1961 a starší) 
    W18 – Ženy do 39 rokov (rok narodenia 1982 až 2005) 
    W40 – Ženy 40 – 49 rokov (rok narodenia 1972 – 1981) 
    W50 – Ženy 50 – 59 rokov (rok narodenia 1962 – 1971) 
    W60 – Ženy  od 60 rokov (rok narodenia 1961 a staršie) 
     
Štartovné:   15 € prevodom do pondelka 20.12.2021 
    20 € prevodom do stredy 22.12.2021 
     20 € osobne 23.12.2021 a 26.12.2021 (v prípade voľnej kapacity) 
 
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 
    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  

    2. miesto –  športové poháre  

    3. miesto –  športové poháre  

 

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

    1. miesto – 80 EUR 

    2. miesto – 60 EUR 

    3. miesto – 40 EUR   

Beh na 10km: 
 

Trať:    10km – 2x5000m mestský asfaltový okruh v uliciach mesta Lučenec s minimálnym 

    prevýšením.  

 

Štart:    26.12.2021 o 10:00, pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Cieľ:    pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Kategórie:   M18 – Muži do 39 rokov (rok narodenia 1982 až 2005) 

    M40 – Muži 40 – 49 rokov (rok narodenia 1972 – 1981) 

    M50 – Muži 50 – 59 rokov (rok narodenia 1962 – 1971) 

    M60 – Muži od 60 rokov (rok narodenia 1961 a starší) 

    W18 – Ženy do 39 rokov (rok narodenia 1982 až 2005) 

    W40 – Ženy 40 – 49 rokov (rok narodenia 1972 – 1981) 

    W50 – Ženy 50 – 59 rokov (rok narodenia 1962 – 1971) 

    W60 – Ženy  od 60 rokov (rok narodenia 1961 a staršie) 

     

Štartovné:   15 € prevodom do pondelka 20.12.2021 

    20 € prevodom do stredy 22.12.2021 

     20 € osobne 23.12.2021 a 26.12.2021 (v prípade voľnej kapacity) 

 

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 

    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 a v cieli 

 

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

    1. miesto – športové poháre  

    2. miesto –  športové poháre  

    3. miesto –  športové poháre  

 

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

    1. miesto – 80 EUR 

    2. miesto – 60 EUR 

    3. miesto – 40 EUR   

 

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:    26.12.2021 o 10:05, pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Cieľ:    pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Kategórie:   M13 – Chlapci od 13 do 18 rokov vrátane (rok narodenia 2003 až 2008) 

    W13 – Dievčatá od 13 do 18 rokov vrátane (rok narodenia 2003 až 2008) 

     M18 – Muži do 39 rokov (rok narodenia 1982 až 2002) 

    W18 – Ženy do 39 rokov (rok narodenia 1982 až 2002) 

     M40 – Muži nad 39 rokov  (rok narodenia 1981 a starší) 

    W40 – Ženy nad 39 rokov (rok narodenia 1981 a staršie) 

     

Štartovné:   15 € prevodom do pondelka 20.12.2021 

    20 € prevodom do stredy 22.12.2021 

     20 € osobne 23.12.2021 a 26.12.2021 (v prípade voľnej kapacity) 

 

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 

    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  

    2. miesto – športové poháre  

    3. miesto – športové poháre  

 

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 (2014-2009). Starší ani mladší    

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

    rodičov. 

Štart:    26.12.2021 o 10:10, pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Cieľ:    pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Kategórie:   M07 – Chlapci od 7 do 9 rokov vrátane (rok narodenia 2012 až 2014) 

    M12 – Chlapci od 10 do 12 rokov vrátane (rok narodenia 2009 až 2011) 

    W07 – Dievčatá od 7 do 9 rokov vrátane (rok narodenia 2012 až 2014) 

    W12 – Dievčatá od 10 do 12 rokov vrátane (rok narodenia 2009 a 2011) 

     

Štartovné:   9 € prevodom do pondelka 20.12.2021 

    15 € prevodom do stredy 22.12.2021 

     15 € osobne 23.12.2021 a 26.12.2021 (v prípade voľnej kapacity) 

 

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 

    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  

    2. miesto – športové poháre  

    3. miesto – športové poháre  

 

Prize Money:   bez finančných odmien 

NordicWalking: 

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

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

 

Štart:    26.12.2021 o 10:06, pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Cieľ:    pred Divadlom B.S.Timravy 

 

Kategórie:   M – Muži bez rozdielu veku 

    W – Ženy bez rozdielu veku 

     

Štartovné:   15 € prevodom do pondelka 20.12.2021 

    20 € prevodom do stredy 22.12.2021 

     20 € osobne 23.12.2021 a 26.12.2021 (v prípade voľnej kapacity) 

 

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  

    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  

    2. miesto – športové poháre  

    3. miesto – športové poháre  



 

 

 

 


