
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústav te lesnej výchovy  Ži l inskej univerz i ty  
Academic Ži l inská un iverz i ta  

O lympi j ský k lub Ži l ina  

Považské múzeum v Žiline 

Obec Strečno  

 

 
uspor iada jú   

 

 

BEH DO STREČNIANSKYCH  

HRADNÝCH SCHODOV  
 

25 .  ročník  
 

12. máj 2022 (štvrtok) 

 



HLAVNÝ  

ORGANIZÁTOR: 

Ústav telesnej výchovy  

Žilinská univerzita 

  

SPOLU 

ORGANIZÁTORI: 

Academic Žilinská univerzita  

Olympijský klub Žilina 

Považské múzeum v Žiline 

Obec Strečno 

  

TERMÍN: 12. máj 2022 (štvrtok) 

  

RIADITEĽKA    

PRETEKOV: 
PaedDr. Ľudmila Malachová 

  

HLAVNÝ  

ROZHODCA: 
Ing. Michal Staňo  

PRIHLÁŠKY: Posielajte cez prihlasovací formulár na 
https://my.raceresult.com/198271/

registration  

uzávierka prihlášok je 11.5.2022 o 1500 hod. 

Vzhľadom ku zabezpečenej elektronickej časo-

miere je dodatočné prihlásenie pretekárov alebo 

akákoľvek zmena možná iba vo výnimočných 

prípadoch! 

Informácie: malachova@uniza.sk 

PROPOZÍCIE 

A VÝSLEDKY: 

http://utv.uniza.sk 

http://sporttiming.sk 

  

PREZENTÁCIA: v priestore bufetu na parkovisku pod hradom 

mládež – od 900 do 1000  

vysokoškoláci a dospelí – od 1100 do 1130 

 
Pri prezentácii každý pretekár odovzdá vytlačené 

a podpísané prehlásenie pretekára a zákonného 

zástupcu! 

Prehlásenie pretekára a zákonného zástupcu. 

ŠATNE: nie sú k dispozícii. 

TRAŤ  PRETEKOV: Strečnianske hradné schody – 151 schodov 

Diskvalifikácia pretekára v prípade skrátenia 

trate mimo schodov. 

KATEGÓRIE: a) chlapci a dievčatá – roč. 2012 a mladší 

b) chlapci a dievčatá – roč. 2009 - 2011 

c) chlapci a dievčatá – roč. 2006 – 2008 

d) chlapci a dievčatá – roč. 2003 – 2005 

e) študenti a študentky VŠ 

f) muži, ženy – roč. 2002 a starší 

 

ŠTART: z parkoviska pod hradom 

mládež – o 1015 hod. 

vysokoškoláci a dospelí - o 1145 hod. 
VYHLÁSENIE  

VÝSLEDKOV  

A CENY: 

Vyhlásenie výsledkov všetkých kategórií bu-

de po dobehu posledného pretekára. Prví traja 

pretekári v každej kategórií dostanú medaily  

a ceny podľa možností usporiadateľa.  

ZDRAVOTNÁ 

SLUŽBA: 
Slovenský Červený kríž 

UPOZORNENIE:  Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.  

POZNÁMKA: Pre dopravu doporučujeme použiť vlakové 

spojenie s odchodom zo Žiliny 821 hod. 

Po skončení podujatia odporúčame  preteká-

rom bezplatnú prehliadku hradu a stredovekej 

dediny Paseka. 

  
PaedDr. Róbert Janikovský  

riaditeľ ÚTV UNIZA 

 Mgr. Michal Jurecký 

riaditeľ Považského múzea v Žiline 

  

Ing. Michal Staňo 

predseda OK Žilina 

Bc. Dušan Štadáni  

starosta obce Strečno 

 

https://my.raceresult.com/198271/registration
https://my.raceresult.com/198271/registration
http://utv.uniza.sk/
http://sporttiming.sk/
http://archiv.ssosss.sk/prehlasenie-pretekara-a-zakonneho-zastupcu.pdf

