
 

 

PROPOZÍCIE 

 
Preteky v Tower runningu 

Vybehni 21 poschodí po 429 schodoch na vrchol Europa BC  
 

 
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
Organizátor   Marathon Banská Bystrica, s.r.o. 
Hlavný partner  Europa Shopping Center 
 
Miesto konania  Europa Shopping Center (Banská Bystrica, Slovensko 
Dátum Konania  14.5.2022, Sobota 
 



 

 

Maximálna kapacita 100 účastníkov 
Vekový limit   od 16 rokov vrátane (2006 a starší) 
 
Registrácia   Iba online do vypredania maximálnej kapacity!!! 
    do 13.5.2022 – platba kartou a prevodom pri registrácii na  
    www.marathonbbtour.sk     
 
Parkovanie   zabezpečené bezplatne na mieste podujatia 
 
Prezentácia   osobne v sobotu 14.5.2022, centrálna zóna na prízemí, Europa 
SC       
Meranie časov  Časy budú merané elektronicky. 
 
Šatne a úschovňa  Možnosť prezlečenia a uloženia vecí bude priamo na mieste.  
 
WC    V interiéri Europa SC 
Zdravotná služba  V priestore podujatia 
 
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 bezprostredne po 
    dobehu posledného pretekára. Oficiálne výsledky budú dostupné po 
     skončení podujatia a na  www.marathonbbtour.sk  

BEH PO SCHODOCH NA 20. POSCHODIE 

Trať    Štart v centrálnej zóne Europa SC, ďalej po vyznačenej trati 
nákupného  
     centra po 429 schodoch do cieľa na 20. poschodí 
 
Štartovné   15,- Eur 
    Zaplatené štartovné sa nevracia ani nepresúva na ďalší ročník. 
 
Štartovné zahŕňa  štartové číslo, výsledkový servis, fotoservis, občerstvenie v cieli,  
     zdravotná služba, atraktívne zľavové poukážky do partnerských  
     obchodov v Europa SC, exkluzívna pamätná medaila, zaradenie do  
     žrebovania o hodnotné ceny 
 
Oficiálne tričko  Limitovaná edícia v mužskom i ženskom prevedení ako pekná  
     spomienka aj  
     pre partnerku. Iba v online registrácii za 10 Euro!  



 

 

 

Kategórie   bez kategórií 
 
Prezentácia   od 13:00 do 14:45 v priestore štartu 
 
Štart    intervalový štart od 15:00 
     pokyny a čas štartu obdrží každý účastník pri preberaní čísla 
     bežci budú zaradení do poradia na štarte podľa času  
     vyzdvihnutia čísla 
 

PRAVIDLÁ 
 
Účastníci budú štartovaní individuálne v časových intervaloch za sebou, podľa pokynov 
organizátora. Meria sa čas od prebehu štartovou čiarou po cieľ na 20. poschodí. Na trati budú 
umiestnení rozhodcovia, kontrolné body a zdravotná služba. 
 
Vyhlásenie výsledkov 17:00 (čas bude aktualizovaný organizátorom) 
Žrebovanie o ceny  17:15 (čas bude aktualizovaný organizátorom) 
 
Finančné odmeny  Prví traja muži a prvé tri ženy získajú finančnú odmenu 
     1.miesto 150,-EUR 
    2.miesto 100,-EUR 
    3.miesto 50,-EUR 
     


