
BEH OKOLO
SLOVNAFTU

56. ROČNÍK

PROPOZÍCIE



56. ročník

BEH OKOLO SLOVNAFTU
ŠTVRTOK  I  29. SEPTEMBER 2016  I  ŠPORTOVÝ AREÁL VLČIEHO HRDLA A JEHO PRIĽAHLÉ OKOLIE

Prihlasovanie:  Registrujte sa do 22. septembra na stránke 

www.slovnaft.sk/BehOkoloSlovnaftu
 Na stránke nájdete aj mapu trate a všetky podrobné informácie.
Štartovné: neplatí sa 
Tituly a ceny:   Súťažiaci vo všetkých žiackych kategóriách a v kategóriách dorastencov a juniorov, 

ktorí skončia na prvých troch miestach, získajú trofej a vecné ceny.
  Súťažiaci v kategóriách ženy, muži a zamestnanci SLOVNAFT, a.s., ktorí skončia na 

prvých troch miestach získajú trofej a palivovú kartu. Ďalší súťažiaci v týchto kate-
góriách si odnesú pamätnú medailu.

Informácie:   Mgr. Miroslav Izakovič; e-mail: klubsportov.10@gmail.com; tel.č.: 0905 646 054.
Predpis:  Preteká sa podľa pravidiel atletiky a ustanovení týchto propozícií.
Povrch:   Štartuje sa na tartanovej atletickej dráhe, pokračuje sa behom po poľnej ceste, 

následne sa beží po asfaltovom cyklistickom chodníku, odtiaľ sa beh napojí na 
poľnú cestu a dobehnutie okruhu (1500 metrového úseku) je opäť na tartane.

VEKOVÉ KATEGÓRIE A ROZSAH PRETEKOV:
mladšie žiačky (nar. 2003 a mladšie)  1500 m  
mladší žiaci (nar. 2003 a mladší)  1500 m  
staršie žiačky (nar. 2001 – 2002)  1500 m  
starší žiaci (nar. 2001 – 2002)   3000 m  
dorastenky (nar. 1999 – 2000)  1500 m  
dorastenci (nar. 1999 – 2000)   3000 m  
juniorky (nar. 1997 – 1998)   3000 m  
juniori (nar. 1997 – 1998)   4500 m  
ženy (nar. 1996 a staršie)   3000 m
muži míliari (nar. 1996 a starší)  4500 m  
muži vytrvalci (nar. 1996 a starší)  9000 m hlavná kategória podujatia

Firemný beh SLOVNAFT, a.s. – špeciálne kategórie pre zamestnancov
rozdelené podľa veku a pohlavia:
ženy (vekové kategórie: do 30 rokov, 31 rokov a staršie)   1500 m
muži (vekové kategórie: do 30 rokov, 31 – 50 rokov, 51 rokov a starší) 3000 m

Cena SOŠ chemická:
žiačky školy (bez rozdielu veku)  1500 m       
žiaci školy (bez rozdielu veku)   3000 m



Upozornenie: Štartujú všetci vopred prihlásení pretekári. Dodatočné prihlásenie na mieste nie je 
možné. Prezentácia pretekárov na futbalovom ihrisku v športovom areáli SLOVNAFT, a.s. vo Vlčom 
hrdle 50 v Bratislave sa musí uskutočniť najneskôr 45 minút pred štartom kategórie daného bežca.

ČASOVÝ ROZPIS PRETEKOV:
12:30 Slávnostné otvorenie pretekov
12:45 Cena SOŠ chemická – dievčatá
13:00 Cena SOŠ chemická – chlapci
13:25 dorastenky
13:40 dorastenci 
14:00 mladšie žiačky
14:15 mladší žiaci 
14:30 staršie žiačky
14:45 starší žiaci 
15:05 juniori
15:30 juniorky
15:50 ženy 
16:10 zamestnankyne SLOVNAFT, a. s.
16:25 zamestnanci SLOVNAFT, a. s.
16:50 muži míliari a muži vytrvalci 

 

Podujatie je súčasne Majstrovstvami Bratislavy v cezpoľnom behu, 
a zároveň súčasťou programu Športom proti drogám. 

Usporiadateľ: Združenie klubov Apollo v spolupráci s Klubom športov ZO TŠ Slovnaft
a SLOVNAFT, a.s., SOŠ chemickou v Bratislave, Atletickým zväzom Bratislava a MÚ Vrakuňa


