
Beh oslobodenia obce Bánov XXXX. ročník 

BEŽECKÁ ,,PASUVAČKA“ 

 

Propozície behu 

Usporiadateľ: Obec Bánov, Obecné kultúrne stredisko Bánov a  OZ Kesa Nostra 

Termín: 26. jún 2021 (sobota) 

Miesto: centrum obce Bánov, pred kultúrnym domom Bánov 

 

Program:  

14:15    otvorenie podujatia a príhovor starostu obce 

14:30   štart hlavného behu mužov a žien 

15:30   vyhlásenie výsledkov a ukončenie 

 

Disciplíny: 

hlavný beh ženy  4 500 m (3 okruhy) 

hlavný beh muži  7 500 m (5 okruhov) 

 

Kategórie: hlavný beh mužom a žien je bez vekových kategórií 

 

Popis trate: Beží sa na okruhy po asfaltovom povrchu ulíc (Hviezdoslavova, J. G. 

Tajovského, Malinovského, Štúrova, Školská, Gen. Svobodu a J. Kráľa) obce Bánov 

s minimálnym prevýšením. Hlavný beh mužov má dĺžku trate 7,5 km (5 okruhov). Hlavný 

beh žien má dĺžku trate 4,5 km (3 okruhy). Trať nie je certifikovaná. 

 

Povrch: asfalt 

 

Štartovné: bezplatne 

 

Prihlasovanie: V kancelárii OKS Bánov, 0911 445 466, kultura@banov.sk 

Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov 

www.banov.sk 

 

Ceny: hlavný beh mužov a žien: každý zúčastnený pretekár obdrží účastnícku medailu. 

 

Informácie: Počet pretekárov je obmedzený. Podujatie bude prebiehať v súlade s aktuálnymi 

epidemiologickými opatreniami ÚVZ SR. Podujatie bude riadne ohlásené príslušnému RÚVZ 

v mieste konania. Rozsah a obmedzenia budú definitívne známe až na základe aktuálnej 

pandemickej situácie a rozhodnutia ÚVZ SR a RÚVZ.   

 

Občerstvenie: Bude hygienicky zabalené a pripravené pre každého pretekára. 



 

Toalety, sprchy a šatne: Účastníci podujatia môžu individuálne použiť toalety v budove 

kultúrneho domu Bánov (nie hromadný vstup do budovy). Sprchy a šatne k dispozícii nie sú.  

 

Parkovanie: Je k dispozícii priamo na mieste konania pretekov. 

 

Kontaktná osoba: Bc. Matúš Ohrádka, 0911 445 466, kultura@banov.sk 

 

Organizačné pokyny: 

Preteká sa podľa aktuálnych pravidiel atletiky a týchto propozícií. Usporiadateľ 

nezodpovedá za škody spôsobené pretekárom počas pretekov. Pretekári štartujú na 

vlastné riziko a zodpovednosť. Zdravotnú službu zabezpečuje organizátor podujatia. 

Všetci pretekári sú povinní dodržiavať pri bežeckých pretekoch pravidlá cestnej 

premávky, pretože beh sa uskutoční za otvorenej cestnej premávky. 

 

ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENY PROGRAMU  

ALEBO ZRUŠENIA PODUJATIA 

      

     Realizované s finančnou podporou 

   Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 

 

Mapa behu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bánove dňa 03.06.2021                 Bc. Matúš Ohrádka 

                    organizátor podujatia 


