
Propozície 

Senecký beh okolo Slnečných jazier 

VIII. ročník 

Usporiadateľ:            Komisia športu Mestského zastupiteľstva Senec  

Miesto:                      Amfiteáter Senec (Park oddychu), Hečkova ulica, Senec 

Termín:                     29. september 2018 (sobota) 

Čas podujatia: 8:30 do 15:00 

Oficiálne zahájenie:  10:00 

Štart behov:              Amfiteáter (Park oddychu),  Hečkova ulica, Senec: 

- 10:15 – kategória do 7 rokov,  300 m, chlapci a dievčatá 

- 10:45- kategória juniori  do 14 rokov, 1100 m, chlapci a dievčatá 

- 12:00- kategórie juniori, juniorky od 15 do 18 rokov, dospelí 6 
a 12 km a Nordic  walking, muži, ženy 

 

Cieľ:                        Amfiteáter (Park Oddychu), Hečkova ulica, Senec 

 

Trať behov hlavných kategórií, 6 a 12 km:   Trať je od štartu až do cieľa prevažne rovinatá. 
Bežci absolvujú trasu s tvrdým asfaltovým povrchom, ktorá vedie od Amfiteátra, cez ulice 
Hečkova, Rybárska, Štefánikova, okolo hotela Senec cez Slnečné jazerá Sever, Piate jazero, 
okolo Slnečných jazier Juh  až po Amfiteáter. Pri 12 km behu je trať identická, s tým, že sa 
pokračuje druhým okruhom odbočením na Rybársku ulicu. Bežcov budú usmerňovať traťoví 
komisári. Trať bude označená šípkami na asfalte vo farbe krikľavej žlto- zelenej. 

 

Trať detského behu 300 m: Štart je priamo v areáli Amfiteátra za veľkou bránou, vedľa 
pokladne. Beží sa po asfaltovom chodníku a  trávniku cez areál Amfiteátra k zadnej  bráne pri 
futbalovom ihrisku, na parkovisko, pokračuje sa cez parkovisko, na konci ktorého sa odbočí  
vpravo a beží sa do hlavného cieľa. Trať bude označená páskami, klobúčikmi a krikľavo-
oranžovou farbou. 

 

Trať detského behu 1100 m: Trať vedie od Amfiteátra, cez ulice Hečkova, Rybárska, 
odbočí sa vľavo na Štefánikovu a vľavo na Hečkovú.  Pokračuje  pokračuje sa cez ulicu 
Hečkovu do hlavného cieľa. Bežcov budú usmerňovať traťoví komisári. Trať bude označená 
šípkami na asfalte vo farbe krikľavej oranžovej.  

  

Registrácia: 

Online:           od 23. 8. 2018 – do 27. 9. 2018  do 24,00 hod na linku:   
  https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1335&lng=sk 

Osobne:          od 29. 8. 2018 od 8:30 do 11.00 hod. pred Amfiteátrom (Parkom oddychu)  

Senec (detské kategórie do 14 rokov je možné registrovať do 10:00) 
  



Štartovné: 

Symbolické 3,– eur pri online registrácii, 5,- eur pri osobnej registrácii na mieste 
podujatia, prípadne dobrovoľný príspevok  navyše. 

Vyzbierané štartovné bude venované na benefičné a charitatívne účely, ktoré budú oznámené 
priamo na podujatí pri odovzdávaní cien. 

Zaplatené štartovné sa nevracia! 

  

Možnosť platby: 

Hotovosť                          29. 9. 2018 (pri prezentácii v deň pretekov). 

  

 Pre každého bežca sme pripravili: 

 uvítací balíček (štartové číslo, darček – obdržíte na prezentácii po zaplatení 
štartovného poplatku) 

 občerstvenie na trati v podobe občerstvovacích staníc 

 občerstvenie po dobehnutí do cieľa (džúsy, voda, sladkosti, koláčiky, ovocie) 

 drobné pozornosti od partnerov podujatia pre deti 

 šatne, sprchy, toalety, zdravotná pomoc  

 od 12:00 guláš ako bonus od usporiadateľov 

 

Poistenie: 

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 cestou, pobytom a účasťou na podujatí.  

 

Prezentácia a vyzdvihnutie štartových čísel: 

Pri registrácii 29.9.2018 (sobota) od 8.30 hod. do 11.30 hod. si pretekári vyzdvihnú číslo, čip 
a zaplatia štartovné. 

Nakoľko budú pretekári označení len jedným štartovým číslom, sú povinní umiestniť si ho na 
hrudi, aby bolo viditeľné a dobre čitateľné pre traťových komisárov. 

Meranie času: Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip nie je 
súčasťou štartovného čísla, pretekár si ho umiestni na nohu a po dobehnutí odovzdá 
organizátorom. Pretekári, ktorí neodovzdajú čip, budú diskvalifikovaní.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kategórie: 

Detský beh 300 m:  ‐    Chlapci do 7 r.                                       – Dievčatá do 7 r. 

Beh Juniori 1100 m:  ‐     Chlapci 8‐11 r.                                      – Dievčatá 8‐11 r. 

- Chlapci 12‐14 r.      ‐ Dievčatá 12‐14 r. 

 

Beh  6 km:    ‐    Juniori 15‐18 r.                               ‐ Juniorky 15‐18 r. 

‐      Muži 19‐39 r.                                 ‐  Ženy 19‐34 r. 

‐      Muži 40‐49 r.                                        ‐  Ženy 35‐49 r. 

- Muži 50‐59 r.                  ‐   Ženy 50 r. a viac 

- Muži od 60 r. viac 

- Nordic Walking ženy a muži do 40 r. 

- Nordic Walking ženy  a muži nad 41 r. 

 

Beh 12 km:    ‐     Muži bez rozdielu veku     ‐ Ženy bez rozdielu veku 

 

Odmeny:  Odmeňované sú prvé tri miesta v každej kategórii 

Výsledky a vyhlásenie víťazov: 

Výsledky budú dostupné po skončení podujatia na nástenke, následne zverejnené na FB 
stránke: www.facebook.com/SeneckyBehOkoloSlnecnychJazier 

Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení podľa času od štartového výstrelu po okamih 
prekročenie cieľa. Meraný bude reálny čas behu. 

Vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien prebehne v priestore cieľa: 

Detské kategórie od 11:30 

Ostatné kategórie od 13:30 

Všeobecné ustanovenia: 

Prípadné zmeny oproti propozíciám budú účastníkom pretekov oznámené pri prezentácii. 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v zmysle nariadenia EPaR č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie „GDPR“), každý účastník 
súhlasí s tým, aby organizátor podujatia Komisia športu Mestského zastupiteľstva Senec 
spracoval jeho osobné údaje uvedené v prihláške pre účely vedenia evidencie bežcov na 
tomto podujatí. 

Súčasne udeľuje organizátorom podujatia neodvolateľný a bezplatný súhlas na použitie 
fotodokumentácie a videodokumentácie zhotovenej počas podujatia pre akékoľvek účely 
ďalšej prezentácie podujatia. 

Organizátor podujatia si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje 
uvedené v týchto propozíciach, najmä s prihliadnutím na vis major okolnosti.  

Tešíme sa na Vás  

Komisia športu Mestského zastupiteľstva Senec 

 


