
	  
PROPOZÍCIE	  

Beh	  priateľov	  piva	  v	  Kvačanoch	  	  
Pod	  záštitou	  starostu	  obce	  Kvačany	  (okr.	  Liptovský	  Mikuláš)	  

	  
Termín	  a	  štart:	   	   3.	  máj	  2014	  o	  14.00	  hod.	  -‐	  štart	  hlavného	  behu,	  13.30	  hod.	  -‐	  Nordic	  Walking	  

Usporiadateľ:	   	   Pivovar	  Brontvai	  (BEPS,	  s.r.o.)	  pod	  záštitou	  starostu	  obce	  Kvačany	  

Trať:	   8	  km	  hlavný	  beh	  aj	  Nordic	  Walking	  
asfalt	  obcou	  (cca	  1,5km),	  zvyšok	  lesná	  cesta	  a	  lúka.	  Profil	  trate	  nižšie.	  

Prezentácia:	   od	  12:30	  do	  13.30	  hod.	  pri	  penzióne	  Vidiecka	  usadlosť	  Brontvai,	  Kvačany	  88.	  Pre	  NW	  
končí	  registrácia	  5	  minúť	  pre	  štartom,	  t.j.	  13.25	  hod.	  

Podporné	  aktivity:	   Nordic	  Walking	  (NW)	  –	  8	  km	  po	  tej	  istej	  trati	  so	  štartom	  o	  13.30	  hod.	  a	  štartovné	  ako	  
pre	  hlavný	  beh.	  Behy	  pre	  deti	  a	  množstvo	  súťaží	  aj	  bežeckých	  pre	  milovníkov	  piva	  
(pivná	  štafeta,	  pivné	  súťaže,	  ...)	  bez	  štartovného.	  

Kategórie:	   pretekár	  sa	  zaraďuje	  do	  kategórie	  podľa	  roku	  narodenia.	  Vekový	  limit	  pre	  hlavný	  beh	  
je	  18	  rokov.	  Jednotlivé	  kategórie	  budú	  vyhodnotené	  ak	  v	  kategórii	  budú	  viac	  ako	  
traja	  štartujúci	  bežci.	  

M	  (muži	  do	  39	  rokov)	   	   	   Z	  (ženy	  do	  39	  rokov)	  
M	  40	  (muži	  40	  –	  49	  rokov)	   	   Z40	  (ženy	  nad	  40	  rokov)	  
M50	  (muži	  50	  a	  viac	  rokov)	  

Nordic	  Walking	  kategória	  M	  (muži),	  Z	  (ženy)	  bez	  rozdielu	  veku	  

Štartovné:	   	   5,-‐	  eur	  (pri	  registrácii	  on-‐line	  do	  24.	  apríla	  2014	  a	  zaplatení	  do	  28.	  apríla)	  
	   	   	   7,-‐	  eur	  (pri	  registrácii	  od	  25.	  apríla	  alebo	  v	  deň	  preteku)	  	  

Charitatívny	  rozmer	  behu:	  50	  centov	  zo	  štartovného	  poputuje	  pre	  Občianske	  
združenie	  go-‐ok,	  ktoré	  okrem	  iného	  vyvíja	  aplikáciu	  Monitoring	  prístupnosti	  pre	  
hendikepovaných,	  seniorov	  či	  rodičov	  s	  deťmi	  a	  monitoring	  vyhradených	  parkovísk	  
pre	  hendikepovaných.	  

Štartovný	  balíček	  obsahuje:	  guláš,	  pivo	  z	  mikropivovaru	  po	  dobehnutí	  do	  cieľa,	  iné	  
občerstvenie	  podľa	  dostupnosti,	  štartovné	  číslo,	  profesionálne	  meranie	  (Solarun),	  
možnosť	  výhry	  zaujímavých	  cien	  v	  tombole,	  šatňa	  a	  možnosť	  osprchovať	  sa.	  

Detské	  behy	  a	  súťaže	  pre	  milovníkov	  piva	  sú	  bez	  štartovného	  a	  bez	  nároku	  na	  
benefity.	  Budú	  mať	  osobitné	  odmeny.	  Občerstvenie	  k	  dispozícii	  na	  pivné	  kupóny	  pre	  
mimosúťažiacich	  hlavného	  behu	  a	  NW.	  

Linka	  na	  registráciu:	   http://www.horskybeh.sk/beh-‐priatelov-‐piva-‐prihlaska.php	  	  	  
alebo	  www.behpriatelovpiva.sk	  	  
úhrada	  štartovného	  platbou	  cez	  internet	  alebo	  prevodom	  na:	  



	   	   	   Číslo	  účtu:	  2620707209/1100	  
	   	   	   IBAN:	  SK76	  1100	  0000	  0026	  2070	  7209	  
	   	   	   Variabilný	  symbol:	  rok	  narodenia	  v	  tvare	  RRRRMMDD	  

špecifický	  symbol:	  0305	  
Do	  poznámky	  pre	  prijímateľa	  uveďte	  meno	  a	  priezvisko	  bežca.	  

Ceny:	   Celkový	  víťaz	  za	  mužov	  a	  ženy	  získa	  VOUCHER	  na	  2	  noci	  pre	  2	  osoby	  na	  ubytovanie	  vo	  
Vidieckej	  usadlosti	  Brontvai.	  Prvý	  traja	  v	  jednotlivých	  kategóriách	  získajú	  balenie	  piva	  
od	  malých	  pivovarov	  Slovenska	  a	  členov	  pivobrany.	  Každý	  so	  štartovným	  číslom	  bude	  
zaradení	  do	  žrebovania	  o	  vecné	  ceny	  v	  tombole	  (približne	  o	  15.00	  hod.)	  

Podmienky	  účasti:	   Dobrý	  zdravotný	  stav,	  vyplnenie	  prihlášky	  a	  zaplatenie	  štartovného. 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.	  

Parkovanie	  a	  šatne:	   parkovanie	  bude	  organizované	  v	  obci,	  pre	  bežcov	  a	  Nordic	  walking	  budú	  šatne	  
s	  možnosťou	  osprchovať	  sa	  v	  priestoroch	  kultúrneho	  domu	  a	  telocvične.	  

Partneri:	   Pivovar	  Brontvai,	  Obec	  Kvačany,	  Porter	  Club,	  Lacnetonery.sk,	  Asics,	  Pivobrana,...	  

Kontakt:	   behpriatelovpiva@gmail.com,	  www.behpriatelovpiva.sk	  	  
	   Jakub	  Brontvai:	  0905	  931	  311	  
	   Peter	  Sklenář:	  0903	  219	  122	  (po	  16.00	  hod.)	  

Tešíme	  sa	  na	  vašu	  účasť	  a	  športový	  zážitok!	  

Profil	  trate:	  

	  	  

Štart	  a	  cieľ:	  pred	  
Pivovarom	  Brontvai,	  	  

Kvačany	  88	  
GPS:	  49.171186,	  

19.542338	  


