
BEH DUBNÍKOM 
    2.   Ročník dobročinného behu 

    .  
         Dátum:  22.9. 2018 (Sobota)  

         Miesto:  Vodná nádrž Dubník 1 , Autocamping,  Stará Turá 

         Štart:   9:30 detské behy 

                          10:30  FIT Beh 2,5km 

                          11:30 toRun desiatka 10km  

 

Prezentácia na mieste:  od 8:00 h. v reštaurácii v Autocampingu Dubník 1, Stará Turá 

Termín podania prihlášok – online na www.staratura.sk alebo na mieste v deň konania. 

                                                      

         Dĺžka trate: detské behy: 200 m, 600 m, 1 km 

                            hlavné behy dospelí: 2,5 km, 10 km 

         Vyhlásenie výsledkov: 30 min po dobehnutí posledného pretekára toRun desiatky. 

                                              Cca 13:30 h. 

         Povrch:  asfalt, lesné cesty 

         Trať:   FIT Beh : okruh 2,5 km  

                            Desiatka: 4 x okruh 2,5 km  

         Kategória:  muži, ženy  

   max. kapacita 170 ľudí 

         Organizátor: bežecký klub toRun Stará Turá,  

      Štartovné:  10 eur – prihlásenie a platba vopred  

12 eur na mieste 

deti majú štartovné dobrovoľné   

Štartovné treba zaplatiť najneskôr do 19.9.2018 vrátane, kedy bude  zastavená registrácia 

na účet:   SK23 0900 0000 0002 7262 4685 

Do správy pre príjmateľa uveďte svoje meno, alebo meno bežca, za 

ktorého štartovné platíte. Inak nebude platba spárovaná. 



 

Raz týždenne bude aktualizovaný zoznam zaplatených štartujúcich na fb stránke Beh 

Dubníkom, kde nájdete aj všetky ostatné potrebné informácie. 

Link tu:           https://www.facebook.com/behdubnikom/ 

 

V cene štartovného – pamätné štartovné číslo, štartovací balíček, občerstvenie po 

pretekoch, 2 občerstvovacie stanice, nápoj, pamätná medaila pre všetkých, vecné ceny pre 

prvých 3 pretekárov v jednotlivých kategóriách, ceny pre deti. 

 

WC:    V priestoroch štartu a cieľa. 

Zdravotná služba: K dispozícii v priestore štartu  

Poistenie:  Všetci 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. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. 

 

Parkovanie možné priamo v autocampingu. Možnosť uschovať cenné veci na mieste na 

lístok .Možnosť sa prezliecť a osprchovať na v budove blízko registrácie. 

 

 Informácie o pretekoch: behdubnikom@gmail.com, 0911 481 123   

·        

   Zaujímavosť: Program pre deti s MC Žabka 

                              Zaujímavá tombola. 

  

Pretek sa koná v každom počasí.  

Na registráciu prosím príďte skôr, ulahčíte tým organizáciu a plynulosť akcie. 

 

Váš organizačný tím Behu Dubníkom.  

https://www.facebook.com/behdubnikom/
mailto:behdubnikom@gmail.com

