
TLMAČSKÝ POLMARATÓN 2020 – VIRTUÁLNE 

P R O P O Z Í C I E

Vyhlasovateľ: Mesto Tlmače
Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko Tlmače, Atletický klub mesta Tlmače,

Detský atletický klub Tlmače

Termín: 2.5. - 17.5.2020   (virtuálne podujatie, info nižšie)

Prihlasovanie: online: www.mestotlmace.sk  / www.beh.sk

alebo e-mailom na: tlmacskypolmaraton@gmail.com
(uviesť meno a priezvisko, adresu, kategóriu)

Štartovné: 5€ / účastník
- z toho:  3€ náklady (medaila a poštovné)
               2€ príspevok pre deti z Detského atletického klubu Tlmače 
                na organizáciu sústredenia

Uhrádza sa na účet: IBAN: SK56 5600 0000 0071 6071 3001 
Variabilný symbol: 252020
Poznámka platby: meno a priezvisko účastníka (dôležité uviesť!)

Deti účastníkov do 14r. vrátane štartovné neplatia

Kategórie: Tlmačský polmaratón: 21,1 km Tlmačská desiatka: 10 km

Muži do 39 rokov Muži do 39 rokov
Muži 40 – 49 rokov Muži 40 – 49 rokov
Muži 50 – 59 rokov Muži 50 – 59 rokov

Muži 60 a viac rokov Muži 60 a viac rokov

Ženy do 39 rokov Ženy do 39 rokov
Ženy 40 – 49 rokov Ženy 40 – 49 rokov
Ženy 50 – 59 rokov Ženy 50 – 59 rokov

Ženy 60 a viac rokov Ženy 60 a viac rokov

Tlmačský hobby beh/chôdza: 1 km - bez rozdielu pohlavia a veku,
zapojiť sa môžu aj deti prihlásených účastníkov, povolené sú aj bicykle,

korčule, kolobežky, odrážadlá, ... :)

Ceny: Každý bežec, ktorý sa prihlásil a uhradil štartovné do 17.5.2020,
dostane  symbolicky  pamätnú  účastnícku  medailu  na  adresu
uvedenú pri prihláške (v rámci SR)

Každé prihlásené dieťa do 14 rokov (vrátane) dostane náramok

mailto:tlmacskypolmaraton@gmail.com
https://forms.gle/uwo83xtAFqauKV1E9
https://forms.gle/1r9u88sfK461tjUP6


37. ročník Tlmačského polmaratónu – virtuálne:

Behám a pomáham!

Priatelia,  tento  rok  nám  situácia  nedovoľuje  usporiadať

Tlmačský  polmaratón  tak,  ako  sme  všetci  zvyknutí.  To  však

neznamená, že významná tradícia tohto behu bude prerušená –

Mesto Tlmače v spolupráci s MsKS Tlmače organizuje unikátny

ročník tohto behu, do ktorého sa môže zapojiť úplne každý - a to

nielen v Tlmačoch, ale na celom Slovensku či svete.  A navyše

tým  pomôžeme  deťom  z  Destského  atletického  klubu  v

Tlmačoch! Každý dospelý bežec automaticky podporí tento klub

2€  zo  štartovného,  ktoré  sa  použijú  na  organizáciu  jesenného

atletického  sústredenia.  Vďaka  našim  príspevkom  sa  preto

sústredenia  budú môcť zúčastniť aj deti, ktoré by sa inak možno kvôli finančným nákladom zúčastniť

nemohli. Priveďme spolu deti k športu, zdravému životnému štýlu a podporme mladé talenty! 

Ako to prebieha?

37. ročník Tlmačského polmaratónu bude virtuálne podujatie. Zúčastniť sa môže úplne každý,

prihlásením  sa  cez  uvedený  formulár a  uhradením  štartovného.  Na  výber  majú  bežci  tradičné

vzdialenosti polmaratón, „desiatku“ a v tomto ročníku aj špeciálnu hobby vzdialenosť jeden kilometer

pre tých, ktorí si  na „desiatku“ ešte netrúfajú. Každý prihlásený účastník odbehne kedykoľvek do

17.5.2020  svoju  vzdialenosť  individuálne,  rešpektujúc  všetky  aktuálne  hygienické  opatrenia  a

nariadenia v súvislosti s COVID-19. Nezáleží na tom, akú trasu si účastník pre svoj beh vyberie, či už

tradičnú  v Tlmačoch a okolí alebo akúkoľvek inú trasu kdekoľvek na Slovensku alebo na svete.

Pridať sa samozrejme môžu aj deti a to aj na bicykloch, kolobežkách, korčuliach... Tento ročník je

naozaj pre každého! Po odbehnutí behu nám účastník pošle svoj čas buď do online formulára alebo

mailom. Potešíme sa, keď pridáte aj fotku zo svojho behu. :) Na základe zaslaných časov spracujeme

provizórnu „výsledkovú listinu“ všetkých účastníkov podľa kategórií.

Je samozrejmé, že v tomto ročníku nejde o súťažný beh a víťazi nemôžu byť vyhodnotení v

rámci tradičných atletických pravidiel. Víťazom ale bude každý, kto sa zapojí. Preto  každý dospelý

bežec dostane pamätnú účastnícku medailu, ktorú mu pošleme poštou. Aj za týchto okolností prosíme

všetkých bežcov o fair-play!

BEHÁM A POMÁHAM!

https://forms.gle/5dZX7Mgss7jqLqtR8


Upozornenie: Účastníci sú povinní dodržiavať aktuálne štátne hygienické 
nariadenia a opatrenia v súvislosti s COVID-19 a vyhlášku o 
pravidlách cestnej premávky

Účastníci sú si vedomí svojho zdravotného stavu a zúčastňujú sa  
na vlastnú zodpovednosť

Každý účastník sa môže prihlásiť len do jednej kategórie

Zaplatené štartovné nie je možné vrátiť

Účastník podujatia dáva výslovný súhlas na bezodplatné použitie
filmového, fotografického a zvukového záznamu vyhotoveného v
rámci  podujatia.  Záznam  môže  byť  použitý  a  zverejnený  pre
potreby MsKS Tlmače. 

Prihlásením  sa  na  podujatie  účastníci  súhlasia  so  spracovaním
svojich  osobných  údajov  uvedených  v  prihláške  v  súlade  s
Nariadením  Európskeho  parlamentu  a  Rady  EÚ  2016/679  z
27.04.2016  o  ochrane  fyzických  osôb  pri  spracúvaní  osobných
údajov  a  voľnom  pohybe  týchto  údajov  (GDPR)  účinný  od
25.05.2018 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov účinného od 24.05.2018

Riaditeľ pretekov:

Ďalšie informácie:

Miroslav Kupči, primátor mesta

tlmacskypolmaraton@gmail.com, tel. č. 0903215366 

mailto:tlmacskypolmaraton@gmail.com

