Zoborské masakrpone – Behy pre Radosť
Beh do vrchu pre radosť na vrch Zobor
Miesto: Penzión Artin (bývalá dolná stanica lanovky mapa) v Nitre
Svätourbanská 37, 94901 Zobor
Dátum: 13.3.2010
Čas: štart o 10:00 hod., prezentácia od 9:30 hod.
Vzdialenosť: 5,24km
Penzión Artin - 0km - 230 m.n.m. - ŠTART
Rázcestie Podhájska cesta - 0,63km - 306 m.n.m. (končí asfaltový povrch, ďalej turistický chodník po
vrstevnici)
Rázcestie Liečebný ústav - 2,45km - 290 m.n.m. (ďalej po trase Zoborského silvestrovského behu)
Rázcestie Lyžiarska lúka - 4,45km - 454 m.n.m.
Pyramída - 5,24km - 554 m.n.m. – CIEĽ
(najpríjemnejšia cesta späť dole je po červenej na „Rázcestie Podhájska cesta“ a odtiaľ ďalej dole po
trati)

Kategórie: ženy, muži, veteráni (nad 50r.), juniorky, juniori (do 18r.)
Ceny: prvý traja v kat., sladké odmeny a medaile
Občerstvenie (na štarte): voda, teplý/studený "jonťák" (podľa počasia), niečo sladké pod zub
Štartovné: 3€
V štartovnom: Parkovanie priamo pri štarte pred penziónom. V penzióne Artin je zabezpečené
WC a po dobehu pre všetkých zúčastnených poctivá kapustnica.
Kontakt: Dušan H. +421 905 253923
Kto bude mať stále veľký hlad alebo smäd, si samozrejme môže v reštaurácii doobjednať na čo
má chuť.
Ako sa tam dostať: Klik na mapu, alebo:
Na kruhovom objazde pod Zoborom hore smerom ku kopcu, na druhej väčšej križovatke (pri
lekárni) doľava hore Panskou dolinou, stále hore po hlavnej (zatáča doľava na Orechovú ul.)
a ste tam. Alebo:
Autobusom č. 10 na konečnú.
Behy pre radosť je séria behov ktoré sa uskutočňujú každý mesiac (väčšinou v prvú sobotu
v mesiaci). V priebehu roka vyskúšame rôzne vzdialenosti od 1km až po maratón. Kategórie na
jednotlivých behoch sa menia podľa vzdialeností. Behy sa uskutočňujú prevažne v Mestskom
parku pod hradom, ale i na Zobore atď. Stretávame sa na nich prevažne rekreační a kondiční
bežci z Nitry a okolia. Behy sú určené pre všetky vekové kategórie, pre pomalých aj rýchlych,
pre všetkých, ktorí radi behajú, alebo súťažia pre radosť. Je dobrou príležitosťou ako sa stretnúť
ďalšími bežcami, pokecať o behu, prípadne si nájsť partnera na tréning, alebo sa dohodnúť kam
pôjdeme najbližšie na preteky. Príďte – tešíme sa na vás.

