
PROPOZÍCIE 
1. ročník dobročinného 1000-ročného behu 

sobota 25.4.2020 
 

Usporiadateľ: YADA športové centrum, Zimná 87, Spišská Nová Ves 

Hlavní partneri: OZ SPK Medveď, www.VILLANET.sk najlepší internet na Spiši, ULTIMUV 

Termín: sobota, 25. apríla 2020 štart hlavného behu 10:30 hod 

Miesto: Tenisové kurty pri nemocnici s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi 

Trať: Prevažne poľné a lesné cesty 

Riaditeľ pretekov: Ing. Andrej Šimko 

Hlavný rozhodca: Ing. Branislav Toporcer 

Informácie: Ing. Andrej Šimko telefón: 053/3211297 alebo e-mail: 1000rocnybeh@blosnv.sk 

Prihlášky: online http://1000rocnybeh.blosnv.sk alebo e-mail: 1000rocnybeh@blosnv.sk  

Prezentácia: v deň pretekov od 9:00 do 10:15 

Ceny: prví traja v hlavných kategóriách medaila a diplom 

Vyhlásenie výsledkov: po skončení posledného preteku v hlavných kategóriach 
 
Kategórie: všetky vekové kategórie 
 
Štartovné: 6 € kategórie hlavného behu 

       1 € kategórie behu pre zdravie a nordic walking 
 + dobrovoľný príspevok, keďže 50% zo štartovného bude poukázané OZ Sans Souci na 
rekonštrukciu letohrádku 

 
Občerstvenie: Na trati a v cieli, každý účastník má nárok na 1 porciu guľášu alebo pirôh a jedného 
nápoja (pivo / kofola) 
 
Doprovodné akcie: Tombola + detské atrakcie 
 
Akciu podporili: OZ Sans Souci, Mestský výbor SNV číslo 9 - Telep, Modrý vrch, STEZ - Správa 
telovýchovných zariadení SNV, Pirohy zo Spiša 
 
 

http://www.villanet.sk/
mailto:1000rocnybeh@blosnv.sk


Podrobnejšie informácie 
 
Kategórie hlavného behu (10 km): Muži  A 18-39 rokov 2002-1981 

                                             B 40 - 49 rokov 1980-1971 
                                                                     C 50 - 59 rokov 1970-1961 
                                                                     D 60 - 69 rokov 1960-1951 
                                                                     E 70 rokov a starší 1950 a starší 

                                    Ženy F 18-39 rokov 2002-1981 
                                             G 40 rokov a staršie 1980 a staršie 

 
Kategórie dorastu bežia skrátenú cca 3 km dlhú trať. 
Kategórie behu pre zdravie, nordic walking (6,7 km): bez kategórií, víťaz je každý zo zúčastnených, 
zaregistrovaní online do 15.4.2020 dostanú aj pamätnú medailu 
Detské behy pre deti od 3 rokov. Každé zúčastnené dieťa dostane medailu a prví traja aj diplom. Dieťa 
štartovné neplatí. 
 
Hlavná trať o dĺžke 10 km s prevýšením 288 m: 

 
Výškový profil hlavnej trate: 

 


