
63. ročník 
je venovaný 

pamiatke 
Ing. Jozefa Trusku, 
ktorý bol hlavným 

rozhodcom preteku!

63.
ročník

BEH BUČINY

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR: Bučina DDD, spol. s r.o., 

SPOLUUSPORIADATEĽ:  ZŠ J. Alexyho, Zvolen Sekier

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:  
Riaditeľ pretekov:   Ing. Antonín Juříček, 
Hlavný rozhodca:   Mgr. Miroslav Minarovič 
Technické zabezpečenie:  J. Kováčik, M. Kružliaková 

PREZENTÁCIA:   V sobotu 19. septembra 2015 
     o 8:00 hod., v priestoroch ZŠ J. Alexyho

OBČERSTVENIE:    Zabezpečí organizátor pre všetkých  
   pretekárov

TECHNICKÉ USTANOVENIA: 

ŠTART, TRAŤ, CIEĽ PRETEKOV
Štart a cieľ pretekov bude situovaný za križovatkou ZŠ J. Alexyho - 
Sekierska dolina. Trať povedie asfaltovou cestou do Sekierskej doliny 
a späť.

PREDPIS
Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a smerníc tohto preteku. 
Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť. Povinní sú podriadiť sa 
nariadeniam hlavného rozhodcu, organizátora, usporiadateľa a lekára.

ŠTARTUJÚCI + ŠTARTOVNÉ
Včas prihlásení a zaregistrovaní pretekári v jednotlivých disciplínach. 
Pretekári, ktorí sa písomne, alebo telefonicky prihlásia v termíne do 
16.09.2014, štartovné neplatia. Štartovné v hodnote 5 € platia pretekári, 
ktorí sa prihlásia po termíne alebo sa prezentujú v deň pretekov.

PROTESTY
Protesty proti priebehu a výsledku pretekov sa podávajú hlavnému 
rozhodcovi najneskôr do 15 minút po skončení preteku v každej 
kategórii s vkladom 10 €.

UPOZORNENIE
V prípade, že v danej kategórii budú prihlásení menej ako štyria 
pretekári, uvedená kategória sa neuskutoční a nebude vyhodnotená. 
Rozhodujúci pre zaradenie do kategórie je rok narodenia.

PROGRAM:

08:00-08:30 hod.  prezentácia pretekárov
08:30-08:40 hod.  otvorenie a príhovor
08:40-08:50 hod.  informácie pre pretekárov
08:50-09:00 hod.  presun k miestu štartu a zahájenie  
  behu

09:10 hod.  ŠTART  
  (C.) - Muži (nad 50 r.), 5 000 m. 
  (D.) - Ženy, 5 000 m.   
  (E.) - Dorast chlapci,  (do 17 r.), 5 000 m. 
  (F.)  - Dorast dievčatá, (do 17 r.), 5000 m.

10:30 hod.  ŠTART  
  (A.) - Muži hlavný pretek, 10 000 m. 
  (B.) - Muži (od 40 do 50 r.), 10 000 m.

12:00-13:00 hod.  vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie  
  cien

13:00 hod.  poďakovanie za účasť a ukončenie  
  pretekov

Výdaj občerstvenia prebieha od 10:00 do 12:30 hod.

Ocenenie hlavnej kategórie:

A. MUŽI - HLAVNÝ PRETEK (do 
40 rokov) 
1. miesto - 200 € + víťazný pohár
2. miesto - 150 €
3. miesto - 110 €
4. miesto -  80 €
5. miesto -  50 €
6. miesto -  30 €
7. - 10. miesto - vecné ceny

Každý účastník pretekov získa symbolickú vecnú cenu.

Ocenenie v ostatných kategóriách:

B. MUŽI - (od 40 do 50 rokov) 
C. MUŽI (od 50 rokov)
D. ŽENY (od 18 rokov)
E. DORAST chlapci (do 17 rokov)
F. DORAST dievčatá (do 17 rokov)

1. miesto -  50 € + víťazný pohár
2. miesto -  30 €
3. miesto -  15 €
4. - 10. miesto - vecné ceny

19. september 2015

behbuciny@bucina-ddd.sk

PRIHLÁŠKY:   e-mailom, alebo najneskôr 60 min. pred zahájením pretekov  
  na mieste konania

tretí 
najstarší 

pretek 
na 

Slovensku


