
 
 

 
 

1. Virtuálny beh Koruny Slanských vrchov 2021 
 
Termín : 03.05.2021 – 31.08.2021 
Vyhlasovateľ: MARAS team o.z. 
Disciplíny: beh, cyklistika, nordic walking, turistika 
Trasa. Štart - Slovenské opálové bane (veľká tabuľa na prvej strane cesty) – osada Dubník - 
Monolit Emmy D. Goldschmidt von Libanka – cieľ pred bránou televízneho vysielača Dubník.  
Dĺžka trate: 4 km / prevýšenie 268 m 
Kategórie beh: A Kategória: muži do 39 rokov 
B Kategória: muži od 40 do 49 rokov 
C Kategória: muži od 50 do 59 rokov 
D Kategória: muži od 60 do 69 rokov 
E Kategória: muži nad 70 rokov  
F Kategória: ženy do 34 rokov 
G Kategória: ženy od 35 do 49 rokov 
H Kategória: ženy nad 50 rokov 
Kategórie cyklistika: muži, ženy 
Kategórie nordic walking: muži, ženy 
Kategória turistika: bez rozdielu veku a pohlavia 
Štartovné:  
3,-€ manipulačný príspevok 
1,-€ manipulačný príspevok pre tých, čo sa prihlásili do akcie Koruna Slanských      
   vrchov (https://pretekaj.sk/sk/podujatia/slanskevrchy2021 ). 
Príspevky prosím zaslať: 
Číslo účtu SK4911000000002610199394 (Tatra banka, do poznámky meno a priezvisko 
odosielateľa). 
Výsledky. Zasielať na e mail marasladislav@mail.com  - screen hodiniek z ktorých bude 
jasné: disciplína, deň absolvovania, dĺžka - mapa behu, dosiahnutý čas a kto podujatie 
absolvoval (nezabudnite napísať Vašu adresu pre zaslanie pozornosti, klub za ktorý ste 
bežali a rok narodenia - pre zaradenie do kategórie). 
Fotografie z Vašich aktivít môžete publikovať aj na fb stránke:  
https://www.facebook.com/Koruna-Slansk%C3%BDch-vrchov-101433415421056  
Ocenenie: všetci riadne prihlásení získajú drobnú pozornosť, ktorá im bude zaslaná poštou 
(prosím uviesť adresu do e mailu pri zasielaní screenu Vášho behu).  
Absolútny víťazi kategórie mužov a žien v disciplínach beh, cyklistika a nordic walking – malá 
pozornosť od MARAS team-ú (pohár). 
Upozornenie. Všetci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo za dodržania predpisov 
o cestnej premávky, ochrany prírody a krajiny a za dodržania v čase behu aktuálnych covid 
opatrení. 
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