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PROPOZÍCIE  

BEH ŠTYROCH MOSTOV 

2. ročník 

Usporiadateľ:  Občianske združenie Čavargy 

 

Dňa: 28.8.2020  (piatok) so štartom hlavného behu o 17:00 hod., detské kategórie od 15.30 

hod. 

 

Miesto: Lanové centrum, Tomášikova 60, Prešov, 08001 

 

Štart:  Areál  Lanového centra  

 

Trať: Hlavný beh dĺžka trate cca 8,3 km, pobeží sa z areálu lanového centra po cyklistickom 

chodníku popri štyroch mostoch Torysy 

 

Povrch: rôzny/asfalt, trávnatá plocha/ 

 

Prihlášky elektronickou formou:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpak5KElhp7D1irlnuXqm7nJP04ev9sBNtwtO 

mj2Ofyow5rg/formResponse 

 

Prihlasovanie na detský beh mailom na: atletikavpresove@gmail.com (Mgr. Daniela 

Leűtterová) 

 

Štartovné: Platba do 31.7. 2020 – 8 eúr, po tomto termíne do 20.8. 2020 10 eúr, v deň 

pretekov 12 eúr (iba v prípade nenaplnenia kapacity) 

(celý výťažok z pretekov bude určený na rekonštrukciu a obnovu rekreačného areálu v okolí 

vodnej nádrže Sigord pri Prešove, o ktoré sa stará Občianske združenie Čavargy). 



 

 

 

Detské kategórie: bez poplatku 

 

Prezentácia: hlavný beh: od 15:00 do 16:30 v mieste štartu  

 

Kategórie hlavný beh:   

Muži 18-39 

Muži 40 

Muži 50 

Muži 60 

Muži 70 

Ženy 18-39 

Ženy 40 

Ženy 50 

Ženy 60 

dorastenci (2003 a mladší) 

dorastenky (2003 a mladšie) 

kategória FunRun (1km úsek (behom, chôdzou) okolo areálu Lanového centra v Prešove pre 

tých, ktorí by radi podporili túto akciu, táto kategória je nesúťažná, bez určenia poradia 

a udeľovania cien). Poplatok za FunRun je počas celého obdobia prihlasovania 5 eúr. Na 

FunRun sa bude možné prihlásiť aj v deň pretekov. 

Ceny:  Prví traja vo vekových kategóriách budú ocenení medailou a vecnými cenami. 

Všetci zúčastnení získavajú účastnícky balíček, ktorého súčasťou je aj pamätná medaila 

(po dobehu v cieli).  

 

Informácie: PaedDr. Eva Lange 

                     E-mail: beh4mostov@gmail.com 

Poznámky:  

Súťaží sa podľa pravidiel atletiky. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, 

alebo na zdraví súvisiace s cestou, 

pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Organizátor má právo zmeniť alebo upraviť trasu 

z bezpečnostných, organizačných alebo iných dôvodov. 

 

Preteky sú súčasťou oblastnej bežeckej ligy 2020 regiónov Prešov a Sabinov. 

 

 


