
„ŠTÚROVA ŠTREKA“ 
beh pre všetkých - PROPOZÍCIE 2015 

 
 

1. ročník bežeckého podujatia v Modre a Malých Karpatoch 
Organizátori - MUFLON KROS o.z. a Mesto MODRA 

 
Termín:  7. jún 2015 / nedeľa  
Miesto Štartu/Cieľa: Štadión FC Slovan Modra 
Začiatok podujatia: Prezentácia o 13:00 h, Štart deti o 14:00h, Štart juniori a dospelí o 15:00h 
Vyhlásenie víťazov: o 17:00 h (koniec podujatia cca o 18:00 h) 
 
 
Rozdelenie behov: 
- Beh detí a dorastencov (od 6 do 14 rokov) 
- Mestský okruh (juniori od 15 do 17 rokov a dospelí) 
- Kros a Severská chôdza (Nordic Walking, od 18 rokov) 
 
Online registrácia na ŠTÚROVU ŠTREKU pre juniorov a dospelých bude prebiehať na 
www.sturovastreka.sk do 3. 6. 2015 do 12:00h.   
 
Vzhľadom na vytvorenie komfortu a zabezpečenia benefitov pre všetkých bežcov bude registrácia na 
mieste možná len výnimočne, a to bez nároku na benefity.  
 
Deti budú registrované špeciálne v deň podujatia, hodinu pred Štartom detí a dorastencov.  
 
Štartovné: 

- deti/dorastenci: 0 Eur (registrácia na mieste) 
- juniori: 3 Eur (registrácia online do 3. 6. 2015, platba až na mieste) 
- dospelí: 7 Eur (registrácia a platba do 3. 6. 2015, pre prihlásených až na mieste je 

štartovné tiež 7 Eur, avšak bez záruky na benefity) 
 
Trate: 
Beh detí a dorastencov, Štart o 14:00h, registrácia od 13:00h: 
Dĺžka tratí: 200 m, 400 m, 600 m, 800 m 
Prevýšenie: 0 m 
Trať: trávnatý povrch futbalového ihriska FC Slovan Modra 
 
Mestský okruh – HLAVNÝ BEH / hobby, Štart o 15:00h, registrácia online, prezentácia od 
13:00h: 
Dĺžka tratí mestského okruhu: 5 000 m, juniori 1700 m 
Prevýšenie trate mestského okruhu: 36 m, juniori 25 m  
Trať: asfaltové cesty a chodníky v Modre, časť trate cez vinohrady, spevnené aj terénne cesty 
 
 
Kros a Nordic Walking, Štart o 15:00h, registrácia online, prezentácia od 13:00h: 
Dĺžka trate krosového behu a severskej chôdze: 8 500 m 
Prevýšenie trate: 237 m 
Trať: lesné chodníky v okolí Modry / 80% terén, ostatné spevnená cesta, asfalt 
 
 
 
 
 



Kategórie - rozdelenie:  
 
Ženy / Muži (mestský beh, kros a NW) - meraných a vyhodnotených 18 kategórií (po 3 miesta) 
Strunné / Strunní (od 18 do 39 rokov) 
Mocné / Mocní (od 40 do 49 rokov) 
Dvojctihodné / Dvojctihodní (50+) 
 
 
Juniorky / Juniori (mestský beh) – merané a vyhodnotené 2 kategórie (po 3 miesta) 
Omladina  (15 – 17 rokov) 
 
 
Deti/dorast - Dievčatá / Chlapci - spolu 4 kategórie, nebudú vyhodnocované ani merané časy,  
v každej kategórii štartujú dievčatá a chlapci spoločne, v prípade veľkej účasti budú kategórie 
rozdelené na dievčatá a chlapcov (ovál na štadióne) 
 
200 m - predškoláci a 1. roč. ZŠ (6 - 7 rokov) 
400 m - 2. roč a 3. roč. ZŠ (8 – 9 rokov) 
600 m - 4. roč. a 5. roč. ZŠ (10 – 11 rokov) 
800 m – 6. roč. a 8. roč. ZŠ (12 – 14 rokov) 
 
 
Každý účastník hlavného mestského behu, krosu a severskej chôdze bude meraný elektronickým 
čipom a v Cieli obdrží účastnícku medailu (prihlásení vopred). Každé dieťa/žiak dostane diplom 
a odmenu. Deťom a dorastencom nebude meraný čas, víťazom sa stáva každý, kto prebehne 
Cieľom.  
 

Podujatie sa uskutoční za čiastočnej dopravnej premávky s dočasnými odstávkami ulíc 
Kalinčiakova a Podhorská.   

Tieto propozície sú určené pre základnú informáciu o podujatí, viac na www.sturovastreka.sk. 

 

ORGANIZÁTORI: 

MUFLON KROS o.z. 

Kontakty: 

muflonkros@gmail.com 

Denisa Kovácsová 0902 849 389 a Katarína Ružeková Poltárska 0904 805 389 

SPOLUORGANIZÁTORI: 

buckle up digitálna agentúra  

www.buckleup.sk 

MEDIÁLNI PARTNERI: 

www.beh.sk 

Modranské zvesti 


