
Prvý ročník bežeckých pretekov o putovný pohár 
starostu obce Vlachy 

 

 
Liptovská bežecká liga 
Olympijský klub Liptova 

 

 

 
 
 
 



 
Propozície 

 

Pokyny a základné informácie 

Hlavný organizátor: 

 

Obec Vlachy, Matúš Hazucha 

Informácie: hazucha.matus@gmail.com 

Tel.č.: 00421 902 057 308 

 

Štart pretekov:  KD Vlachy, okres Liptovský Mikuláš 
     
Dátum pretekov: 

Dĺžka trate:  

14.5.2016, 10:00 hod 

 Podľa kategórií 

 
Povrch trate: 

 

Asfaltová cesta, betón, tráva, lesná cesta 

Štart/cieľ 532 m.n.m., najvyšší bod 685,0 m.n.m.  

     
Trať pretekov: 

 

Štart/cieľ KD Vlachy  

Trať: viď prílohy 
     
Obmedzenie štartu: 

 
Pretekár môže v sobotu 14.5.2016 štartovať iba v 
jednej z kategórií 

     
Registrácia: 

 
Na mieste v deň preteku v KD Vlachy od 8:00 
najneskôr do 9:30 hod  

     
Ceny:                                               

 

Štartovné:     

               

Štartovné zahŕňa:                                  

 

 

 

 

 

 

Medaila pre prvých troch v každej kategórii 

Putovný pohár pre najlepší čas v M/Ž kategórii 

Na mieste pri registrácii v hodnote:  

Dospelí, juniory – 5 eur, dorast – 3 eurá, žiaci – 1 euro 

- štartovné číslo 
- občerstvenie na trati a po pretekoch  
- šatňa pod dohľadom zodpovednej osoby v KD 
- prekvapenie v podobe upomienkového predmetu     
pre každého pretekára 

 

 



 

Harmonogram: 

 

Súťažné kategórie: 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

Otvorenie preteku 10:00 hod. 

„Hobby“ behy štart 10:15 hod. 

Najmladší z najmladších       2007-mladší-  200m 

Najmladší žiaci, žiačky:         2005-2006 -    800m,800m 

Mladší žiaci, žiačky:               2003-2004 -   1000m,800m 

Starší žiaci, žiačky:                 2001-2002 -   2000m,1000m 

„Hlavný beh“ štart preteku 11:00 hod. 

Trať: 6900m, časový limit 2 hod. od štartu 

Najmladší žiaci, žiačky:         2005-2006  

Mladší žiaci, žiačky:               2003-2004  

Starší žiaci, žiačky:                 2001-2002  

Dorastenci, dorastenky:       1999-2000  

Juniori, juniorky:                     1997-1998  

Muži do 39 r.:                         1977 a mladší  

Muži 40-49 r.:                          1967-1976  

Muži 50-59 r.:                          1957-1966  

Muži 60-69 r.:                          1947-1956  

Muži nad 70 r a st.:                1946 a starší  

Ženy do 34 r.:                         1982-1996  

Ženy 35 r.:                               1967-1981  

Ženy 50 r.:                               1957-1966  

Ženy 60 r. a st.:                       1956 a staršie  
    
Poistenie: 

 

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne 
zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné 
všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z 
poisťovní !!!). 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. 

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať 
lekársku prehliadku. 



    
      Meranie časov a výsledky: 

 
Meranie   časov  zabezpečené. Výsledky cca 
polhodinu po dobehnutí posledného pretekára 

    

    
Protesty:   5 minút po vyhlásení výsledkov v hodnote 5 euro 
     
Vekový limit: 

 
Neobmedzený. Na vlastné riziko. Štartujúci podpíšu 
reverz v deň konania pretekov 

     
Úschovňa a šatne/WC:  V KD Vlachy 
     
Občerstvenie: 

 

Na trati čistá voda 

Po pretekoch v alebo pri KD Vlachy 

    

Štartuje sa za 
každého počasia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    


