
 

 

PROPOZÍCIE 

 

 
 

12. ročník 

(podujatie nie je súčasťou bodovania Marathon BB miniTour 2023) 

 

Organizátor:  

Marathon Banska Bystrica, s.r.o., www.marathonbbtour.sk  

ON-POINT, občianske združenie, info@marathonbb.com  

 

Miesto konania:  Atletický štadión na Štiavničkách, Banská Bystrica, Slovensko 

 

Dátum konania:  2.9. 2023, sobota, v čase od 8:00 do 12:00 

     Organizátor si vyhradzuje právo upraviť termín vzhľadom na externé faktory. 

Registrácia:   on-line do 1.9.2023 na www.marathonbbtour.sk 

   osobne 1.9.2023, Europa SC v čase od 16:00 do 18:30. 

    osobne 2.9.2023, atletický štadión na Štiavničkách v čase od 8:00. 

Štartovné:   10 € platba prevodom do 25.8.2023 

    15 € platba kartou do 1.9.2023 

   15 € osobne 1.9.2023, Europa SC, 2.9.2023 atletický štadión na Štiavničkách 

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

Prezentácia:   osobne 1.9.2023, Europa SC v čase od 16:00 do 18:30 

    osobne 2.9.2023, atletický štadión na Štiavničkách v čase od 8:00. 

Detské tričko s grafikou: Kvalitné technické detské tričko s grafikou podujatia si môže kúpiť každý 

    účastník výhradne pri online registrácii (do stanoveného termínu a vypredania  

   kapacity) za symbolickú cenu 10 €.  

   Ponuka platí iba pre registrovaných do 25.8.2023. Tričko sa bude 

    dať kúpiť aj priamo na podujatí. 

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


 

 

 

Sprievodný program:  aktivity pre deti všetkých vekových kategórií v partnerských stánkoch, 

   detská atletika, stretnutia so športovcami. Príďte všetci už o 8:00, nemusíte 

   sa báť, že by ste do štartu svojich šampiónov nemali čo robiť ☺ 

Trať:    Dievčatá a chlapci rok narodenia 2008-2017, deti s hendikepom aj mamičky 

     s kočíkmi bežia jeden veľký 400m okruh.  

     Dievčatá a chlapci do 5 rokov bežia skrátenú 200m trať. 

Kategórie a časy štartov: 9:00 štart dievčatá  rok narodenia 2008 a 2010 

     9:10 štart chlapci rok narodenia 2008 a 2010          

    9:20 štart dievčatá rok narodenia 2011 a 2012 

    9:30 štart chlapci rok narodenia 2011 a 2012 

    9:40 štart Preteky lezúňov 

     10:00 štart detí so zdravotným hendikepom 

    10:10 štart Míľa pre mamičky s kočíkmi 

     10:20 štart chlapci a dievčatá rok narodenia 2020 a mladší 

     10:30 štart dievčatá rok narodenia 2018 a 2019 

      10:40 štart chlapci rok narodenia 2018 a 2019 

    10:50 štart dievčatá rok narodenia 2016 a 2017 

     11:00 štart chlapci rok narodenia 2016 a 2017     

    11:10 štart dievčatá rok narodenia 2015, 2014, 2013 

     11:20 štart chlapci rok narodenia 2015, 2014, 2013 

    11:40 záverečné žrebovanie o ceny a ukončenie podujatia 

 

 

 



 

 

Štartovné zahŕňa:  Pamätné štartové číslo s logom podujatia 

    Pamätná medaila po prebehnutí cieľom 

    Občerstvenie po dobehu do cieľa 

    Darčeky od partnerov pre všetkých účastníkov 

 

Odmeny:    Prvé tri dievčatá a prví traja chlapci v každej kategórií získajú hodnotné  

     vecné ceny. Všetci účastníci získajú hodnotný balíček od partnerov. 

 

Výsledky:   Poradie nebude zapisované ani zverejňované v žiadnej kategórii. 

     Podujatie nie je súčasťou bodovanej Marathon BB miniTour 2023. 

 

Zdravotná služba:   V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii zdravotná služba 

 

Úschovňa a šatne:   Nebudú k dispozícii. 

 

Žrebovanie o ceny:   žrebovanie o hodnotné ceny bude o 11:40. V osudí budú čísla všetkých  

      účastníkov, ktorí dobehli do cieľa všetkých disciplín. 

     Žrebujeme hodnotné vecné ceny od partnerov podujatia. Účastníkovi,  

      ktorý nebude fyzicky prítomný, cenu neodovzdáme a po troch  

      vyhláseniach jeho čísla výhru anulujeme a žrebujeme ďalšie číslo. 

 

www.marathonbbtour.sk 
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