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Vianočný beh mesta Lučenec  

Štefanská 20-tka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usporiadateľ: OZ Novohrad Lučenec 

Spoluorganizátor:  Mesto Lučenec, Mestský atletický klub REDOX 

Organizačný výbor: Mgr. Pavol Baculík – predseda organizačného výboru 

 Róbert Pocoš – traťový rozhodca, hospodár, hlavný rozhodca 

 

Štart: 26. decembra 2014 (piatok) o 10:00 hod (Divadlo B. S. Timravy – 

Masarykova ulica) 

Trať: 20km – 4x5000m mestský asfaltový okruh v uliciach mesta Lučenec  

 (Majstrovstvá novohradského regiónu) 

 Štafeta 2x10km – každý 2x5000m mestský asfaltový okruh 

 5km – 1x5000m mestský asfaltový okruh  

 200m – beh chrústov 

Registrácia: BUDE SPUSTENÁ NAJNESKÔR 5.11.2014 !!! 

 online 5.11.2014 do 23.12.2014 na www.marathonbb.com 

 na mieste 26.12.2014 od 8:00 do 9:30 

Prezentácia: 26.12.2014 od 8:00 do 9:30 v priestore štartu (MIC – Divadlo B. S. 

Timravy) 

Časový rozpis:  9:00 hod. – zahájenie 47. ročníka Vianočného behu Mesta Lučenec 

 9:30 hod. – štart beh chrústov (200m) 

 9:45 hod. – vyhlásenie výsledkov Beh chrústov 

 10:00 hod. – hromadný štart všetkých disciplín 

 11:00 hod. – vyhlásenie výsledkov (5km) 

 13:00 hod. – vyhlásenie výsledkov (2x10km, 20km), žrebovanie o ceny 

Program: Celý deň Vás bude zabávať moderátor Jožo Pročko 

Meranie časov:  Časy budú merané pomocou čipov, bez elektronického čipu nemôže byť 

výkon ohodnotený a zapísaný. 

Štartovné: 5km, 20km 7,-€ pri platbe online do 23.12.2014 

 5km, 20km 9,-€pri platbe na mieste 26.12.2014 

 Štafeta 2x10km 14,-€ pri platbe online do 23.12.2014 

 Štafeta 2x10km 18,-€ pri platbe na mieste 26.12.2014 

Štartovné zahŕňa: Pamätné štartovné číslo s logom podujatia 

 Pamätná medaila po prebehnutí cieľom 

 Občerstvenie na trati a v cieli  

http://www.marathonbb.com/


 Vianočná kapustnica 

 Možnosť vyhrať v žrebovaní hodnotné ceny 

 Možnosť šatní a odloženie vecí 

 Voľný vstup na termálne kúpalisko Novolandia Rapovce 

Šatne: V priestore Divadla B. S. Timravy – Masarykova ul. 

 za stratu vecí organizátor nezodpovedá 

Občerstvenie: Občerstvovacia stanica na 5km, 10km, 15km a cieľ 

Výsledky: Budú dostupné po skončení podujatia a na internetovej stránke 

www.sportsofttiming.sk , pretekári budú zoradení podľa času od 

štartového výstrelu po prekročenie cieľa, podľa vekových kategórií 

a absolútneho poradia. 

Žrebovanie o ceny: Žrebovanie o hodnotné ceny bude o 13:00. Do žrebovania sú zaradení 

všetci účastníci všetkých behov okrem Behu chrústov. Plus žrebovanie 

o hlavnú cenu nový bicykel. Podmienkou získania ceny je fyzické 

prebratie priamo na žrebovaní. 

Účastnícka medaila: Účastnícku medailu garantujeme prvým 250 registrovaným vo všetkých 

behoch. 

Informácie: Mgr. Pavol Baculík, Boženy Nemcovej 1, 984 01 Lučenec 

 Mobil: +421915213722 

Ubytovanie:  V obci Halič,  Zbrojnica – cena 10 euro. 

Zdravotná služba:  Zabezpečená organizátorom v priestore štartu a cieľa. 

Upozornenie: Preteká sa podľa pravidiel atletiky. Preteky sa konajú bez vylúčenia 

cestnej premávky s doprovodným vozidlom a vytvorením organizačno-

riadiacich bodov na križovatkách, náležite poučenými osobami. Pretekári 

vo všetkých kategóriách štartujú na vlastné nebezpečie. 

 

Beh chrústov: max 200m  

Štart:  9:30 – Mestský úrad 

Cieľ:  Mestský úrad 

Registrácia:  iba na mieste dňa 26.12.2014 

Kategórie:  dievčatá a chlapci MŠ a ZŠ I. stupeň 

Štartovné:  0 euro 

Odmeny:  účastnícka medaila 

 



Rozdelenie disciplín Hlavné behy 

 

Vianočný beh mesta Lučenec – Štefanská 20-tka 

Kategórie: „M18“ – muži do 39 rokov (rok narodenia 1975 a mladší) 

 „M40“ – muži 40 – 49 rokov( rok narodenia 1965 – 1974) 

 „M50“ – muži 50 – 59 rokov (rok narodenia 1955 – 1964) 

 „M60“ – muži nad 60 rokov (rok narodenia 1954 a starší) 

 „W18“ – ženy do 39 rokov (rok narodenia 1975 a mladšie) 

 „W40“ – ženy 40 – 49 rokov (rok narodenia 1965 – 1974) 

 „W50“ – ženy 50 – 59 rokov (rok narodenia 1955 – 1964) 

 „W60“ – ženy nad 60 rokov (rok narodenia 1954 a staršie) 

 

Majstrovstvá Novohradského regiónu – 20km 

Kategórie: Muži: absolútne poradie bez obmedzenia veku 

 Ženy: absolútne poradie bez obmedzenia veku 

 

Štafetový beh 2-členné družstvo na 2x10km (spolu družstvo 20km) 

Kategória: 2-členné tímy bez obmedzenia veku a pohlavia 

 

 

Rozdelenie disciplín 5km Hobby beh  

 

Trať 5 km – 1x5000m asfaltový okruh v uliciach mesta Lučenec 

Kategórie:  Muži: bez obmedzenia veku 

 Ženy: bez obmedzenia veku 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ceny 

 

Vianočný beh mesta Lučenec – Štefanská 20-tka 

Prvé tri ženy a prví traja muži v každej kategórii získajú vecné ceny od partnerov. 

1. Miesto – diplom a vecná cena  

2. Miesto – diplom a vecná cena 

3. Miesto – diplom a vecná cena 

 

V absolútnom poradí muži a ženy získajú finančné odmeny. 

1. Miesto – 80 euro, bezplatné štartovné na individuálnu disciplínu Banskobystrického maratónu 

2015 podľa výberu 

2. Miesto – 60euro 

3. Miesto – 40 euro  

 

Majstrovstvá Novohradského regiónu 20km  

Kategórie: „Muži“ + „Ženy“ 

1. Miesto – diplom a štartovné na Vianočný beh mesta Lučenec – Štefanská 20-tka zdarma na rok 2015 

2. Miesto - diplom a štartovné na Vianočný beh mesta Lučenec – Štefanská 20-tka zdarma na rok 2015 

3. Miesto - diplom a štartovné na Vianočný beh mesta Lučenec – Štefanská 20-tka zdarma na rok 2015 

 

Štafetový beh 2-členné družstvo na 2x10km 

2-členné tímy bez obmedzenia veku a pohlavia 

1. Miesto – diplom a vecná cena, bezplatné štartovné na štafetu Banskobystrického maratónu 2015 

2. Miesto – diplom a vecná cena 

3. Miesto – diplom a vecná cena 

 

Trať 5 km 

Kategórie: „Muži“+„Ženy“ 

1. Miesto – 30 € 

2. Miesto – 20 € 

3. Miesto – 10 € 

 

 


