
 

Outlet Run – Voderady  

 
Dĺžka trate: 9km 
Povrch: pevný - asfalt 
Štart: 11:00 hod. 
Miesto: Voderady 
Organizátor: ONE Fashion Outlet 1, s.r.o. v spolupráci s SAZ 
Informácie: ONE Fashion Outlet, Voderady 440, 919 42 Voderady  tel.: 033 558 8888,  
e-mail: recepcia@1outlet.sk 
www.onefashionoutlet.sk – informácie o podujatí a o registrácii 
 
Hlavný usporiadateľ: ONE Fashion Outlet v spolupráci s AK AŠK Slávia Trnava 
Termín: 21.06.2014  
Miesto konania: ONE Fashion Outlet, Voderady 440, 919 42 Voderady, Slovenská republika 
Čas podujatia: 10.00.hod. – 14.00 hod. 
 
Disciplíny a program podujatia:   
 
Prezentácia/registrácia: 10.00.hod. 
Začiatok detského behu: 11.00.hod. 
250 m/ deti do 6 rokov 
750 m /deti od 7 do 12 r. 
Začiatok Outlet RUN – 9 km (kategória dospelí): 11.00.hod. 
 
Účastnícky limit: 
 
  Usporiadateľ si vyhradzuje právo obmedziť počet štartujúcich pretekárov. 
 
Pravidlá:  
 

Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií 
 
Hlavní funkcionári: 
 
Riaditeľ podujatia: Pavol Kopernicky 
Športový riaditeľ podujatia: Vladimír Gubrický 
Vedúci rozhodca podujatia: Ondrej Puškár  



 
Prihlasovanie:  

 Online, prostredníctvom registračného linku 

 Osobne na mieste v deň konania podujatia do 10.45 
 

Usporiadateľ negarantuje účastnícky balíček pre pretekárov prihlásených osobne v deň 
podujatia. Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: ONE Fashion Outlet – Voderady. Pre 
detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia 
 
 
Kategórie:  
 
Detský beh: Chlapci a dievčatá (rok narodenia 2002 a skôr) 
Outlet Run : Muži a ženy  
 
 
Muži: 
• M hlavná kategória (rok narodenia 1975 – 1998) 
• M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1965 – 1974) 
• M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1955 – 1964 ) 
• M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1954 a skôr) 
 
 
Ženy: 
• Ž hlavná kategória (rok narodenia 1975 – 1998) 
• Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1965 – 1974) 
• Ž50 – vek 50 a viacej rokov (rok narodenia 1964 a skôr ) 
• Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1954 a skôr) 
 
 
Štartový balík zahŕňa:   
      

 štartové číslo, 

 občerstvenie na trati, 

 občerstvenie po dobehu do cieľa, 

 možnosť využiť šatne na prezlečenie sa, 

 možnosť vyhrať zaujímavé ceny v tombole, 

 darčekové predmety od partnerov podujatia, 

 tričko, 

 medaila pre každého. 

 

Štartovné : 

 zdarma – Outlet Run  online registrovaní bežci s garantovaným účastníckym balíčkom 

 zdarma - účastníci registrovaní na mieste, bez garantovaného účastníckeho balíčka 

 zdarma - detský beh 
 
Poistenie:  
 

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. 

 
Meranie časov:  
 
Organizátor podujatia zabezpečuje ručné meranie časov. 
 
 



 
Výsledky:  
 
Zverejní usporiadateľ v deň konania podujatia na stránkach beh.sk, behame.sk  
 
Protesty:  
 

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení 
výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa 
musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu. 
Organizátor  Outlet Run  si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené 
v týchto propozíciách. 
 
 
Vecné ceny: 
 

 Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú hodnotné vecné ceny 

 Ceny pre deti – darčekové predmety 

 Vecné ceny získajú aj víťazi jednotlivých veteránskych kategórií 
 

 

Šatne:  
 
Možnosť prezlečenia sa v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne. 
 
Zdravotná služba:  
 
V priestore štartu a cieľa, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba. 
 
Kontakt: ONE Fashion Outlet, Voderady 440, 919 42 Voderady, www.onefashionoutlet.sk, tel.: 
033 5588888, e-mail: recepcia@1outlet.sk 
 
 

 

 

http://beh.sk/
http://behame.sk/
http://www.onefashionoutlet.sk/

