
PROPOZÍCIE FUN RUN- Beh pre radosť 2019, Krupina  

VII. ročník 
 

Organizátor: 

 

Občianske združenie FUN RUN 

Alena Trtolová- 0907 314 547, Paulína Miškovová  

funrunkrupina@gmail.com 

 

Dátum konania:  31.8.2019, sobota 

Miesto konania:  Svätotrojičné námestie (pred Mestským úradom), Krupina  

 

Registrácia:  →do 29.8.2019 on-line na http:  https://www.kril.sk/registracia/funrun   

→31.8.2019 na mieste  

 

Trať:  kombinácia asfaltu a crossu (4km a 12,5km) 

pekný, technicky náročnejší, 4km dlhý okruh, ktorý prevedie bežcov po prírode Krupinskej planiny 

a ulicami mesta 

prevýšenie: 72m 

bežci, ktorí pobežia 12,5km okruh, budú bežať túto trať 3x 

 

Kategórie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štartovné: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné: juniori 2001 a mladší- 4km trasa  

                juniorky 2001 a mladšie- 4km trasa  

                muži 2000 a starší- 4km trasa  

                ženy 2000 a staršie- 4km trasa  

                muži 2000 a starší- 12,5km trasa  

                ženy 2000 a staršie- 12,5km trasa  

 Detské: CHRÚSTI- predškolský vek chlapci → 2012 a ml. (50m) 

                CHRÚSTI- predškolský vek dievčatá → 2012 a ml. (50m) 

                mladší žiaci → 2007 – 2011 (600m) 

                mladšie žiačky → 2007 – 2011 (600m) 

                starší žiaci → 2004 – 2006 (900m) 

                staršie žiačky → 2004 – 2006 (900m) 
 

detské kategórie- zadarmo 

juniori, juniorky- 3€ / pri registrácii online  (4€ na mieste) 

ženy, muži- 5€ / pri registrácii online             (6€ na mieste) 

→pri on-line registrácii a zaplatení bankovým prevodom na účet usporiadateľa uvedený nižšie 

→štartovné zahŕňa: meranie času čipovou časomierou, so štartovným číslom na pamiatku 

                                      servis na trati 

                                      medaile po dobehnutí do cieľa 

                                      občerstvenie- guláš, nápoj 

Platbu je potrebné previesť na nasledujúci bankový účet: 
SK06 0900 0000 0051 3808 5433  

Do správy pre príjemcu je povinné uviesť Meno a Priezvisko 
registrovaného  účastníka, za ktorého sa platba realizuje 

 

17:00- začiatok registrácie 

17:50- ukončenie registrácie 

17:50- privítanie 

18:00-  štart  detských kategórií predškolského veku (50m) 

18:10-  štart detských kategórií mladší žiaci (600m) 

18:15- štart detských kategórií mladšie žiačky (600m) 

18:30- štart hlavných kategórií 

18:35- štart detských kategórii starší žiaci / žiačky (900m) 

19:00– 20:00- vyhodnotenie a ukončenie podujatia 

                            tombola 
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Ceny: 

 

Zdravotná služba: 

 

Výsledky: 

prvé 3 miesta vo všetkých troch kategóriách získajú atraktívne ceny 

zabezpečená v priestoroch štartu a cieľa 

 

po ukončení podujatia budú dostupné na: http://www.kril.sk/vysledky  

 

 

 

 

Organizátor nezodpovedá za škody na majetku alebo na zdraví, súvisiace s cestou, 

pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. 

                                       Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. 

FUN RUN- Beh pre radosť, Krupina 

http://www.kril.sk/vysledky

