Propozície
Beh pre Kalváriu
• Organizátor: Kalvársky fond o.z.
• Dátum: 05. 05. 2018 (So)
• Miesto: Infocentrum pod Kalváriou, Pod Kalváriou 2,

Banská Štiavnica
• Ročník: 1.
• Štart: 12:00 hod. pred Infocentrom Kalvárie
Cieľ: pred amfiteátrom nad Dolným kostolom
• Dĺžka trate:

Hlavný beh 6,6 km
300 m výbeh do kopca a následne 3 okruhy v dĺžke 2 100 m okolo Kalvárie
Hobby beh 2,4 km
300 m výbeh do kopca a následne 1 okruh v dĺžke 2 100 m okolo Kalvárie

• Povrch trate: cross (lúka, poľná a lesná cesta)
• Certifikovaná: Nie
• Kategórie:

Hlavný beh

A: Muži do 39 rokov (1979-2000)
B: Muži nad 39 rokov (1978 a starší)
C: Ženy do 39 rokov (1979-2000)
D: Ženy nad 39 rokov (1978 a staršie)

Hobby beh

E: Muži
F: Ženy

• Ceny: vecné ceny a medailu získajú prví traja v každej kategórii
• Prihlasovanie: prihlásiť sa môžete cez e-mail behprekalvariu@gmail.com najneskôr do

3.5.2018 (vrátane) alebo osobne v deň konania pretekov, najneskôr 30 minút pred štartom
V prihláške prosím uveďte svoje meno a priezvisko, rok narodenia, klub alebo mesto a či sa
chcete zúčastniť hlavného behu (6,6 km) alebo hobby behu (2,4 km).
• Prezentácia: v priestoroch Infocentra v deň konania preteku, od 10:00 do 11:30
• Štartovné: neplatí sa
• Meranie časov: manuálne
• Občerstvenie: ihneď po preteku a následne v priestoroch Infocentra
• Vyhodnotenie: do 13:30 v priestoroch Infocentra
• WC: v priestoroch Infocentra
• Informácie: František Belohorec, e-mail: behprekalvariu@gmail.com, tel.: 0902 101 765

• Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Za prípadné straty a škody na majetku

organizátor nezodpovedá. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.
• V prípade nepriaznivého počasia sa môže štart posunúť na neskôr.
• V prípade veľkého počtu prihlásených pretekárov môžu byť štarty rozdelené podľa

kategórií. Vyhodnotenie troch najrýchlejších pretekárov z každej kategórie prebehne
do 13:30 hod.
• Každý účastník bude zaradený do záverečnej tomboly.

Vašou účasťou prispievate k obnove Kalvárie
Za každý odbehnutý okruh okolo Kalvárie prispeje generálny partner Stredoslovenská
energetika na obnovu Kalvárie sumou 10 Eur. Každý kto sa zúčastní hlavného behu tak
nepriamo prispeje na obnovu Kalvárie sumou 30 Eur. Ďakujeme
Deň rodiny a športu
Beh pre Kalváriu je súčasťou podujatia Deň rodiny a športu na Kalvárii. V rámci neho sa
budú celý deň na záhrade Infocentra uskutočňovať rôzne súťažné a nesúťažné aktivity pre
menšie či väčšie deti a celé rodiny. K dispozícii bude trampolína, detské hojdačky,
zaujímavé vystúpenia a veľa ďalších aktivít. Všetci ste srdečne vítaní.
Generálny partner Behu pre Kalváriu:

