
ADAM ŠPORT 

ako generálny sponzor  

 

 

 

v spolupráci s ostatnými partnermi 

Mesto Ružomberok 

Cukráreň u Letkov 

reštaurácia a kočovný pivovar Čierny kameň 

Peko holding, s.r.o. 

AVESTAV, s.r.o. 

snow&bike ,s.r.o. 

 

usporiadajú 

v pondelok 26.12.2016  

 

0.ročník Vianočného mestského kritéria 

„Štefanský beh“ alebo „Zabehni si na Štefana“ 

 

 

 

 



PROPOZÍCIE 

0.ročník Vianočného mestského kritéria „Šfefanský beh“ 

 

Usporiadateľ:   Adam šport Ružomberok 

Generálny sponzor:  Adam šport Ružomberok 

Dátum a miesto:  26.12.2016 (pondelok), Ružomberok pred hotelom    

   Kultúra 

Prihlášky:   elektronicky na http://www.casomierapt.sk/prezentacia/pretek1.php 

   resp. v deň pretekov 

Informácie:  Tomáš Gazdarica  0907 839 754                                                   

   resp. email: manager@adamsport.eu 

Prezentácia:  v deň pretekov v priestoroch átria cukrárne u Letkov oproti  

   hotelu Kultúra od 11:00 do 12:45, prezentácia končí 15 min. pred  

   začiatkom pretekov 

Štart:   pred hotelom Kultúra o 13:00 a 12:30 

Štartovné:  registrovaní online do 23.12.2016  5 €, registrovaní na  mieste 8 €             

   juniori a juniorky 2 €, deti a Štefanovia zdarma  

Podmienky:  preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií, pretekári  

   štartujú na vlastné nebezpečie, organizátor nezabezpečuje žiadne  

   poistenie účastníkov pretekov 

Hodnotenie:   prví traja pretekári vo všetkých kategóriách dostanú vecné ceny od 

   hlavného sponzora Adam šport a od ostatných sponzorov 

Úhrada:  pretekári štartujú na vlastné náklady 

Trať:   vedie ulicami mesta Ružomberok, 1 okruh meria 5 km s prevýšením 

   80m, jeden úsek v dĺžke 70m sa beží hore po schodoch 

Meranie  časov: Časomiera PT prostredníctvom čipov 

Občerstvenie:  organizátor zabezpečí pre všetkých pretekárov čaj a kapustnicu  

   v reštaurácii Čierny kameň 

Funkcionári:  čestný predseda org.výboru: Marián Mydlo    

   riaditeľ pretekov: Patrik Lupták     

   tajomník: Tomáš Gazdarica      

   hlavný rozhodca: Ing. Ján Svrček 

http://www.casomierapt.sk/prezentacia/pretek1.php
mailto:manager@adamsport.eu


 

Kategórie, dĺžka tratí a časový rozpis: 

Kategória  rok narodenia  dĺžka tratí  čas štartu 

juniorky  1997-98   5 000 m  13:00        

juniori   1997-98   5 000 m  13:00     

ženy 1   1982 a mladšie  10 000 m  13:00                 

ženy 2   1967-81   10 000 m  13:00                                

ženy 3   1966 a staršie   5 000 m  13:00                                

muži 1   1977 a mladší         10 000 m  13:00                 

muži 2   1967-76   10 000 m  13:00                  

muži 3   1957-66   10 000 m  13:00                 

muži 4   1956 a starší   5 000 m  13:00                  

hobby muži  bez rozdielu veku  5 000 m  13:00               

hobby ženy  bez rozdielu veku  5 000 m  13:00       

deti chlapci                                                  12:30       

deti dievčatá         12:30 

 

Patrik Lupták       Ing. Ján Svrček          

riaditeľ pretekov       hlavný rozhodca 

 

Mapa behu : 

 

 

 

 

 

    

                                      

 Profil trate: 

 

 

 

rozdelenie podľa veku a dĺžka trate budú upresnené 

priamo na mieste v závislosti od počtu detí  


