
Propozície 

„Šalkovská desiatka“ 
 

 

Organizátor:   občianske združenie „BioCore“ Trieda SNP 16, 974 01 Banská Bystrica 

 

Miesto konania: Šalková, futbalové ihrisko 

Trať:   MAPY SA NACHÁDZAJÚ NA POSLEDNEJ STRANE 

Dátum konania: 29.04.2017, sobota 

 

Registrácia:  on - line do 27.04.2017  

     

   Osobne 29.04.2017 hlavný beh od 07:30 do 09:30 pri štarte 

      hobby beh od 07:30 do 08:30 pri štarte 

 

Spôsob platby:  Pri on - line registrácii výhradne prevodný príkaz   

   Pri registrácii v mieste štartu je možná iba platba v hotovosti 

 

Bankové spojenie: číslo účtu: 2901168651/8330, Fio banka a.s. 

IBAN: SK4283300000002901168651   

    

   Variabilný symbol: 29042017 

Do správy pre prijímateľa zadajte svoje: meno a priezvisko, dátum 

narodenia, mailovú adresu, hlavný beh alebo hobby beh 

 

O úspešnej registrácií Vás budeme informovať mailom. 

 
Maximálny  limit: 250 účastníkov  

Prvých 200 účastníkov ktorí sa zaregistrujú a zaplatia dostanú 

štartovný balíček od sponzora 

 

Meranie časov:  časomiera 

 

Zdravotná služba: na štarte a na trati 

 

Šatne/WC:                      V areáli podujatia 

 

Predpis: Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií. Beží sa 

za každého počasia. Pretekári sú povinní dodržiavať počas pretekov 

pravidlá cestnej premávky, dodržiavať pokyny polície 

a usporiadateľov. Každý preteká  na vlastnú zodpovednosť 

 

Výsledky: Vyhlásenie bude do  12:00 



 

Žrebovanie o ceny: Tombola bude po vyhlásení výsledkov vo forme vecných cien 

 

Poistenie: Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť, a účastníci sú 

povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor 

nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví 

súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. 

Organizátor neručí za cenné predmety a peniaze účastníkov 

podujatia, účastníkov nepoisťuje. Po zaplatení štartovného ste si 

vedomý, že štartujete na vlastnú zodpovednosť. 

 

Hlavný beh na 10 300m   

 

Kategórie: A:  muži do 39 rokov vrátane 

 B: muži nad 40 rokov vrátane 

 C: muži nad 60 rokov vrátane 

 D: ženy do 39 rokov vrátane 

 E: ženy nad 40 rokov vrátane 

   F: ženy nad 60 rokov vrátane 

 

 

Štart:   29.04.2017 o 10:00, ihrisko Šalková 

Cieľ:   ihrisko Šalková 

 

Vyzdvihnutie čísiel: osobne 29.04.2017 na štarte od 07:30 do 09:30 

Vek: od 16 rokov vrátene. Pri účastníkoch do 17 rokov vrátane je potrebný 

podpísaný súhlas oprávneného zástupcu 

Trať: beží sa zo Šalkovej z futbalového ihriska popri Hrone pri 

priemyselnom parku Šalková do Banskej Bystrice, odbáča sa na moste 

pri „dočasnej autobusovej stanici“ v Majeri a vracajú sa okruhom 

naspäť popod horu, povrch asfalt, lesná cesta, poľná cesta, cesta 

bude vyznačená fáborkami poprípade farebným sprejom na zemi 

 

 

Štartovné:  6 € pri zaplatení prevodom na účet  do 27.04.2017 

   8 € pri zaplatení osobne 29.04.2017  

    

Upozornenie:  Zaplatené štartovné sa späť nevracia   

 

Ceny: diplomy dostanú prví traja muži a prvé tri ženy v každej kategórii + 

vecnú cenú      

Občerstvenie:   na 6 km a po dobehnutí do cieľa 



 

Hobby beh na 3000 metrov 
 

Kategórie: G: muži 

 H: ženy 

 

Štart:   29.04.2017 o 09:00, ihrisko Šalková 

Cieľ:   ihrisko Šalková 

 

Vyzdvihnutie čísel:  osobne 29.04.2017 na štarte od 07:30 do 08:30 

 

Vek: bez obmedzenia veku alebo pohlavia. Pri účastníkoch do 17 rokov 

vrátane je potrebný podpísaný súhlas oprávneného zástupcu 

Trať:  beží sa z futbalového ihriska Šalková, prebehne sa cez most ponad 

Hron a beží sa smer rybník asi 1 km, odbočka doprava do mierneho 

kopčeka, vybehne sa na cestu za družstvom na ulicu Poľovnícka na 

most a končí sa na futbalovom ihrisku, trať bude označená fáborkami 

 

Štartovné:  4 € pri zaplatení prevodom na účet  do 27.04.2017 

   6 € pri zaplatení osobne 29.04.2017  

 

Upozornenie:  Zaplatené štartovné sa späť nevracia  

 

Ceny: diplomy dostanú prví traja muži a prvé tri ženy + vecnú cenu 

 

Občerstvenie:  Po dobehnutí do cieľa 

 

 

 

Info a kontakt:  Milena Martinová +421908910813 mail:biocorerun@gmail.com 

 

 

mailto:biocorerun@gmail.com


Hlavný okruh 10 300 metrov 

 

 

 

 

  



 

Hobby okruh 3000 metrov 

 

 

 

 

 

 


