
                                                                                                                               

 

Beh víťazstva 2020 

 

Usporiadateľ:   TJ Mier Kamienka a obec Kamienka 

Podujatie:  Bežecké preteky na 5km a 10 km 

Termín:   8. mája 2020 

Kde:    Športový areál Dubné Kamienka 

Trať:    necertifikovaná, 5 km okruh 

Povrch:   poľná cesta, lúka, asfalt 

Štart:    hromadný, štart/cieľ - areál Dubné Kamienka 

Účasť:    maximálny počet účastníkov 200 

 

Kategórie:  do 10 rokov   400m 

11 -14 rokov  800m 

15 - 17 rokov  5km (1 okruh)  

beh na 5 km-  muži a ženy bez rozdielu veku   

 beh na 10 km (2 okruhy)- muži a ženy 

19 - 39 rokov       

 40 - 49 rokov       

 50 - 59 rokov       

 60 a viac rokov 

 

Program:  07:30 - 09:30  prezentácia a registrácia 

09:45  štart kategórie deti do 14 rokov 

10:00  hromadný štart pretekov na 5/10 km 

12:00  vyhodnotenie výsledkov 

12:30   tombola 

 

 

Registrácia: Prihlášky cez internet na web stránke www.pretekaj.sk do 05.05.2020, alebo 

 na mieste v deň pretekov, len do naplnenia účastníckeho limitu. Usporiadateľ 

http://www.pretekaj.sk/


                                                                                                                               
si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v prípade naplnenia účastníckeho 

limitu. 

Zaplatené štartovné sa nevracia, je možnosť presunúť ho na iného pretekára. 

Platba:  1,00 € deti a mládež do 14 rokov na mieste i online (nutná online registrácia,         

                                   platba na mieste) 

10,00 € online (prihlášky budú potvrdené po úhrade štartovného 

15,00 € v deň pretekov 

bezplatne členovia TJ Mier Kamienka, povinná registrácia 

Účastnícke benefity: originálna medaila, štartové číslo, štartový balíček, čipová časomiera, 

občerstvenie na trati a v cieli, program pre deti s animátorom 

v priebehu pretekov hlavnej kategórie  

 

Prezentácia:  v deň pretekov od 07:30 hod. do 09:30 hod 

 

Ceny:   beh na  5 km, prví traja muži a ženy v celkovom poradí 

beh na 10 km, prví traja v každej kategórii 

 

Parkovanie:   bezplatné parkovanie v areáli 

Zdravotná služba:  zabezpečená 

Dôležité upozornenia: Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (kategórie, časový   

harmonogram, úprava trasy) a nezodpovedajú za škody 

súťažiacich počas podujatia. 

 

Prevzatím štartového čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú 

zodpovednosť. Pretekár musí priniesť na registráciu „Súhlas dotknutej osoby“. 

V prípade mladistvých účastníkov sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu. 

Informácie:    

 

Marek Holík holikmarek@gmail.com 

http://m.facebook.com/behvitazstva 

www.tjmierkamienka.sk 

 

Informácie ohľadom registrácie a platby : www.pretekaj.sk 
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