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P R O P O Z Í C I E 

 

 

 

ZŠK Vrbové              Mesto Vrbové 
 



Termín a miesto: 21. júl 2018 – sobota o 17.00 hod. mestský štadión vo Vrbovom. 

 

Prezentácia:  od 14.30 do 16.30 hod. v priestoroch futbalového štadióna. 

 

Štartovné:  5 €  

vrbovskí pretekári a pretekári behu zdravia 2 € 

 

Kategórie:  

Vrbovská pätnástka: 

A - muži hlavná kategória 

B - muži nad 40 rokov 

C - muži nad 50 rokov 

D - muži nad 60 rokov  

 

E - ženy hlavná kategória 

F - ženy nad 35 rokov 

 

Beh zdravia: 

M - muži bez rozdielu veku 

S – muži nad 70 rokov 

Z - ženy bez rozdielu veku 

Ž – ženy nad 60 rokov 

Pretekár bude vyhodnotený v kategórii, do ktorej sa prihlásil pri prezentácii. 

 

Popis behu: 

Štart pre oba preteky a všetky kategórie je spoločný. 

Štart aj cieľ preteku je pred mestským štadiónom. 

 

Vrbovská pätnástka:   
Bežia sa 3 päťkilometrové okruhy mestom. 

Beh zdravia: 

Beží sa 1 päťkilometrový okruh mestom.  

 

Ceny:     

Vrbovská pätnástka: 
Absolútni víťazi medzi ženami a mužmi a prví traja pretekári v každej kategórii získajú finančné odmeny, 

za podmienky, že v danej kategórii odštartovali aspoň traja pretekári, inak bude vyhodnotený iba víťaz 

kategórie. Osobitne budú vyhodnotení prví traja najlepší vrbovskí bežci a bežkyne, ktorí absolvujú 

Vrbovskú pätnástku. 

Ďalšie ceny budú žrebované tombolovým spôsobom. 

 

Beh zdravia: 

Prví traja muži a prví traja muži nad 70 rokov, rovnako ženy a ženy nad 60 rokov získavajú vecné ceny. 

Osobitne budú ocenení najlepší traja umiestnení pretekári a tri pretekárky z Vrbového.  

Všetci zúčastnení pretekári behu zdravia budú zaradení do žrebovania vecných cien v tombole. 

 

Občerstvenie: každý aktívny účastník si prevezme občerstvenie na lístok, ktorý dostane po odovzdaní 

štartového čísla. Na trati budú stanovištia s vodou. 

 

Upozornenie:  

- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky. 

- Pri zaradení pretekárov do kategórie je rozhodujúci rok narodenia. 

- Každý pretekár štartuje na vlastné náklady alebo na náklady vysielajúcej organizácie.  

- Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené počas pretekov. 


