
PROPOZÍCIE BEHU Slanská 22-ka 
(28.8.2016) 

Regionálny mesačník Naše novinky, 
OÚ v Nižnej Kamenici a OÚ v Slanci 

organizujú 1. ročník behu 
Slanská 22-ka (beh pre radosť zo života) 

Popis: atraktívny 1. ročník behu pod Slanskými vrchmi 

Riaditeľ pretekov: šéfredaktor mesačníka Naše novinky Mgr. Vlado Bálint 
Predsedovia organizačného výboru: starostovia Miroslav Líška a Ing. Jozef Bela 
Časomiera, odborný dohľad a vyhodnotenie: Peter Buc 

Dátum a miesto konania: 28.8.2016 (nedeľa), Nižná Kamenica, následne odvoz do Slanca 
Prezentácia: 08:00 – 09:00 hod., Nižná Kamenica (kaštieľ – OÚ) 

Spôsob a čas štartu: hromadný, 10:00 hod., Slanec  
(Z Nižnej Kamenice po prezentácii budú pretekári autobusom prevezení na miesto štartu – Slanec. 
To znamená, že osobné predmety pretekárov zostávajú v Nižnej Kamenici, mieste dobehu.)  

Registrácia: prebieha od 1. júna 2016 do 21. augusta 2016 na www.beh.sk 
Informácie: www.beh.sk  
Pri akýchkoľvek nejasnostiach kontaktujte: nase.novinky@yandex.com 

Štartovné: 7 € 
PLATBA ŠTARTOVNÉHO LEN ON-LINE PRIAMO CEZ PORTÁL www.beh.sk 
Vzhľadom na organizačnú náročnosť podujatia nie je možná platba štartovného na mieste štartu. 
Pretekári bez on-line registrácie sa z technických dôvodov zabezpečenia nebudú môcť štartu 
zúčastniť. 

Štartovné zahŕňa: 
- účastnícky občerstvovací balíček od Labaš, s. r. o. (pri prezentácii) 
- občerstvenie na trati 
- občerstvenie po dobehnutí do cieľa 
- sprchy po pretekoch 
- guláš, pivo 
- potvrdenie o účasti 
- tombola (so zahrnutím štartovných čísel pretekárov) 
- a iné súhrnne v hodnote do 9 € 

Kategórie: 
Muži 
A do 39 rokov 
B nad 40 rokov 
C nad 50 rokov 
D nad 60 rokov 
Ženy 

http://www.beh.sk/
http://www.beh.sk/
http://www.beh.sk/


E do 39 rokov  
F nad 40 rokov  
  
Trať: 
Trať meria 22 km a vedie po ceste zo Slanca smerom na Slančík, cez Ruskov, Ďurkov, Bidovce do 
Nižnej Kamenice. Trasa sa vyznačuje príťažlivým prostredím pod Slanskými vrchmi, atraktívnym 
nie jednotvárnym terénom a kvalitným vzduchom. 

Ceny: 
Vecné ceny do súťaže Slanská 22-ka venuje EXIsport, s. r. o. a podujatie podporuje aj Labaš, s. r. 
o. Ocenení budú prví traja najlepší pretekári v každej kategórii.  
  
Upozornenie: Pretekári vo všetkých kategóriách štartujú na vlastné nebezpečenstvo. 
Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné 
poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s 
účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. 
  
Sprievodné akcie: 
Po skončení behu Slanská 22-ka je pre účastníkov behu a širokú verejnosť pripravené popoludnie 
v kaštieľskom parku v Nižnej Kamenici s hudbou, voľnou zábavou a vôňou chutných pokrmov. 
 
Mapy trasy: 
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