
 

PROPOZÍCIE 
3.ročník 

Milí bežci, po ročnej pauze sa vraciame k vám s “Behom štyroch mostov” 

/Beh je realizovaný pod záštitou mesta Prešov/ 

Termín: 29. 8. 2022 (pondelok, štátny sviatok)  

Hodina štartu: 10:00 hod. 

Štart a cieľ: Lanové centrum, Outdoor park, Tomášikova 60, 08001, Prešov 

Trasa pretekov: Hlavný beh dĺžka trate cca 8,3 km, pobeží sa z areálu lanového centra po 

cyklistickom chodníku popri štyroch mostoch Torysy 



Kategórie: 

dorastenci DM 16-17 rokov ,dorastenky DŽ 16-17 rokov(2005 – 2006) 

muži A do 39 rokov 

muži B 40 – 49 rokov 

muži C 50 – 59 rokov 

muži D 60 – 69 rokov 

muži E 70+ a viac rokov 

ženy F do 34 rokov 

ženy G 35 – 49 rokov 

ženy H 50 – 59 rokov 

ženy I 60a viac rokov 

Beh je súčasťou Oblastnej bežeckej ligy !!! 

Prezentácia: V deň pretekov od 8:00 do 9:45 hod.  

Štartovné: 10 € pre online prihlásených a pri zaplatení na účet 

NEZAPLATENÍ PRIHLÁSENÍ budú na mieste hradiť 15€   

Prihlásenie na mieste bude možné iba v prípade nenaplneného počtu účastníkov a štartovné 

bude vo zvýšené na 15€ !!! 

Prihlasovanie na  www.pretekaj.sk , www.beh.sk  do 26. augusta 2022 musí byť najneskôr 

pripísaná platba na účet organizátora.  

Prihlasovací formulár: www.pretekaj.sk , www.beh.sk 

Štartovný balíček: V cene štartovného je pre každého online prihláseného pretekára zahrnutý 

balíček reklamných predmetov od našich partnerov, účastnícka medaila a občerstvenie po 

dobehu. 

http://www.pretekaj.sk/
http://www.beh.sk/
http://www.pretekaj.sk/
http://www.beh.sk/


Víťazov v kategóriách čakajú symbolické trofeje a ceny od našich partnerov. 

Vyhlásenie výsledkov: cca 50 minút po dobehnutí posledného pretekára.  

Náklady spojené s účasťou na pretekoch si hradí každý pretekár sám. Preteká sa podľa pravidiel 

atletiky a týchto propozícií.  

Upozornenie: Preteká sa za neobmedzenej premávky, každý účastník štartuje na vlastnú 

zodpovednosť, organizátor nezodpovedá za materiálne ani zdravotné škody spôsobené 

účastníkom pretekov.  

PLNÝ ŠTARTOVNÝ BALÍČEK JE GARANTOVANÝ LEN PRE PRETEKÁROV PRIHLÁSENÝCH ONLINE SO 

ZAPLATENÝM ŠTARTOVNÝM NA ÚČET  do 26.8.2022!!!  

Organizačný výbor : Hlavný rozhodca: Peter Buc 0905299189 peter.buc1959@gmail.com 

           Hlavný organizátor: PaedDr. Eva Lange, PhD., 0904 850 180, evka.lange@gmail.com 

HLAVNÝMI PARTNERMI PODUJATIA SÚ: Sukromná stredná odborná škola ELBA a COFIN a.s. 

ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO ZRUŠIŤ BEH,ALEBO ZMENIŤ PODMIENKY !!! 
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