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POZÝVAJÚ VŠETKÝCH PRIAZNIVCOV BEHU NA 
LESNÝ BEH 

 
 

 
 
 
 

 
PROPOZÍCIE 

 
 
Dátum a miesto:  11.6.2011 (sobota), Marianka            
            
Prihlášky: Registrácia výlučne prostredníctvom www.runforfun.sk (začína 21.5.), z kapacitných 

dôvodov obmedzená na 200 účastníkov; deti, mládež a domáci pretekári aj na 
mieste v deň podujatia 

             
Informácie: www.runforfun.sk, info@runforfun.sk, Ľubomír Hrčka 0948 242 802 
          
Prezentácia: Pretekári si preberú štartovné čísla v deň pretekov v priestoroch štartu a cieľa od 900 

do 1045 hod. Prezentácia končí 15 min. pred štartom príslušnej kategórie. 
 
Štart:  Kategórie detí a mládeže od 930 hod. pri kostole, dospelí o 1100 hod. pri ZŠ Marianka 
 
Cieľ:  Kategórie detí a mládeže pri kostole, dospelí pri ZŠ Marianka 
            
Podmienky: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú 

zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá 
zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s 
účasťou pretekárov na podujatí. 

           
Štartovné:   Žiacke, dorastenecké a juniorské kategórie a domáci pretekári štartovné neplatia  
             Dospelí 2,00 EUR pri prezentácii. 

 
Úhrada: Pretekári štartujú na vlastné náklady. 

 
Hodnotenie: Prví traja v detských a mládežníckych kategóriách získajú medaily, prví traja 

pretekári v kategóriách dospelých získajú poháre a vecné ceny. Prvý pretekár 
v absolútnom poradí získa pohár starostu obce. 
 

Vyhlásenie výsledkov:    V priestore štartu detské a mládežnícke kategórie priebežne po 
skončení kategórií, dospelí približne 1 hod. po dobehnutí posledného 
pretekára.  

 
Trate:  Vedú miestnymi asfaltovými komunikáciami a v teréne (80%) v okolí Marianky. 
 
Autori trate: Roman Neumahr a Ľubomír Hrčka 
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Šatne:  V priestoroch ZŠ Marianka. Sprchy nie sú bohužiaľ k dispozícii. 
 
Občerstvenie: Organizátori zabezpečia občerstvenie v areáli futbalového ihriska. 
             
Doprava: MHD Bratislava č.37 na konečnú do Záhorskej Bystrice a odtiaľ cca 2km pešo, 

prípadne regionálnou autobusovou dopravou priamo do Marianky. 
  
Parkovanie: Ak prichádzate autom, riaďte sa prosím pokynmi usporiadateľov. 
 
Výber kategórií a dĺžky tratí:  
 
kategória                   rok narodenia                        dĺžka tratí cca     čas štartu 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Predškoláci D  2006 a mladší           100 m    930 
Predškoláci Ch  2006 a mladší           100 m    935 
1. stupeň D  2002-05             200 m    945 
1. stupeň Ch  2002-05             200 m    955 
najml. žiačky a žiaci 2000-01             400 m  1005 
ml. žiačky a žiaci 1998-99              600 m  1015 
st. žiačky a žiaci 1996-97        800 m  1025 
dorastenky a dorci 1994-95        1 500 m 1035 
Muži a ženy  všetky kategórie      6 500 m 1100 

Ženy do 34 r.  1977-93 
Ženy 35 a st.  1976 a st. 
Muži do 39 r.          1972 a  ml. 
Muži 40 a st.      1971 a st.   

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu propozícií 
podľa počtu prihlásených pretekárov. 
 
Organizačný výbor 
Predseda: Julius Dubovský   
Podpredseda: Ľubomír Hrčka  
Členovia: Viliam Bolgáč, Bronislava Maderová, Silvia Veselá, Roman Neuhmar 
Rozhodcovia: Paulina Májová, Vladimír Duda, Renata Poľanská, Jozef Mačák 
 

Július Dubovský                                                      Ľubomír Hrčka 
predseda organizačného výboru                                                podpredseda organizačného výboru 








