
 
 
  

 
 
 
 
 
HORSKÝ BEH BARDEJOV, beh v krásnom pohorí v blízkosti Bardejova, 
Bardejovských kúpeľov, určený predovšetkým ľuďom ktorí milujú behy 
v prírode.   
  
Organizátor:   o.z. BarRan  
  
Termín:   sobota, 4. mája 2019 
  
Štart a cieľ:                       Bardejovské kúpele, od 10:00 h, reštaurácia 

Srdiečko  (vedľa hotela Alexander) 
 
Trasy:  Trasa A : Krosový polmaratón 22 km / 1000m+  
 
    Trasa B : Kúpeľná sedmička 7km / 170m+ 
     
   Trasa C:  detské behy 50 m až 1300 m 
      
 
GPX:   GPS záznam trasy bude pridaný v priebehu apríla 
 

TRASA A 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



TRASA B 

 
 
 

Občerstvenie na trase:  Trasa A:  
- 8. km, Zborovský hrad 
- 15. km, Stebnícka Magura,  899 mnm 
 

Trasa B:  
- Bez občerstvovačky 

 
Registrácia: Od 4.3.2019 do 24.4.2019 vrátane     
   

Status ZAREGISTROVANÉHO je považovaný až po zaplatení 
štartovného!! 

   Pozor, obmedzený počet pretekárov:  - 70 pretekárov trasa A 
              - 70 pretekárov trasa B
   
Štartovné:  9€ (pre všetky kategórie a trasy) 

Štartovný balíček pre vopred registrovaného bežca (obed po 

preteku, štartovné číslo, organizačné zabezpečenie preteku, 

občerstvenie na trase 

štartovné uhraďte najneskôr do 24.4.2019 

              
Spôsob registrácie: 1. Registračný formulár 
 
                                        2. *Bankový prevod: 
 

a) č. účtu: SK73 8330 0000 0022 0158 3432  
b) v správe pre prijímateľa doplň: Meno a priezvisko, 
dátum narodenia  
c) štartovné uhraďte najneskôr do 24.4.2019  



       
*Bankový prevod zo zahraničia (medzinárodný platobný styk) vyžaduje: 
IBAN: SK73 8330 0000 0022 0158 3432  
BIC (SWIFT): FIOZSKBA 
 

Prezentácia: sobota, 4.máj, od 7:00 do 9:30 hod. reštaurácia 
Srdiečko (vedľa hotela Alexander) 

  
Kategórie: Trasa A: - Muži A (do 39 rokov) 

- Muži B (nad 40 rokov) 
                   

- Ženy A (do 39 rokov) 
- Ženy B (nad 40 rokov) 
 

  Trasa B + NW: - Muži (absolútne poradie) 
 

    - Ženy (absolútne poradie) 
 

Deti: - pre deti budú prichystané trate v dĺžke 50-1300m 
  - Od 4 do 15 rokov 
 - bez štartovného 

- potrebná registrácia (každé dieťa registrované vopred dostane 
štartovací balíček obsahujúci sladké prekvapenie) , 
 

Kategórie deti: - 1300m ročník 2003-2004 
- 1000m ročník  2005-2006 
- 600m ročník  2007-2008 
- 400m ročník   2009-2010 
- 200m ročník 2011-2012 
- 100m ročník 2013-2014 
- 50m ročník nočník 

 
 
Program: 07:00 – 9:30       Prezentácia 

09:30                 Výklad trate 
10:00                  Štart trasa A 
10:10   Štart trasa B 
10:15 – 11:00 Štart deti (vyhlásenie výsledkov hneď po 

dobehnutí) 
12:00 – 14:00     Predpokladaný príchod prvého a posledného 

pretekára do cieľa 
12:00 – 14:30     Obed 
13:00 – 13:30 Vyhlásenie výsledkov 

          
Informácie:             Telefón:  Peter Sidorjak, +421903575321 
 
                     E-mail:  team.barran@gmail.com 

          
           Web:   fb.com / horskybehbardejov 

  



  
Doprava: Pre všetkých pretekárov bude zabezpečené bezplatne parkovanie 

v Bardejovských kúpeľoch. Parkovanie bude viditeľne označené pred 
vjazdom do B. Kúpeľov. 

 
Upozornenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné 

poistenie, mať pri sebe preukaz poistenca a mobilný telefón. 
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na 
zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. 
Pretekári štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny 
organizátora. Organizátor neručí za stratu osobných vecí pretekárov 
počas pretekov. 
Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu pravidiel v deň preteku. 

 
Zdravotnícke zabezpečenie:  HS Čergov 
 
Sponzori: 
 

 Ovocie a zelenia, Pavol Bobák   
 
 
 
 
 

  
 


