
Organizátor a usporiadateľ: Demänová Rezort      

Dátum konania súťaže: 17.9.2022 /sobota/

Presné miesto štartu a cieľa: Demänová Rezort, pred apartmánovým domom B

Čas štartu: kategória Lezúne o 10:30 hod., následne ostatné kategórie podľa veku vzostupne.

Prezentácia/registrácia: 17.9.2022, od 8:00 do 9:30

Miesto: Demänová Rezort – dolná kongresová miestnosť (oproti recepcii)
Pozn. online registrácia bude spustená 10 dní pred pretekom, registrácia na mieste bude možná aj pred 
pretekom.

On-line registrácia: Demänovský FUN RUN 1.ročník/1.kolo, 17.09.2022 : : my.race|result (raceresult.com)

Súťažné kategórie:

názov súťažnej 
kategórie špecifikácia veku dĺžka trate špecifikácia trate

LEZÚNE do 1,99 rokov 10 m rovina - cesta (s čistým a mäkkým povrchom)
MINI 2 - 3,99 rokov 100m rovný spevnený povrch - cesta

MALÉ DETI 4 - 5,99 rokov 200m rovný spevnený povrch - cesta
VÄČŠIE DETI 6 - 7,99 rokov 300m rovina - cesta, aj terén s minimálnym prevýšením

MLADŠIE 
DETI 8 - 9,99 rokov 500m rovina - cesta, aj terén s minimálnym prevýšením

STARŠIE 
DETI 10 - 11,99 rokov 700m rovina - cesta, aj terén s minimálnym prevýšením

TEENAGE 12 - 14,99 rokov 1000m rovina - cesta, aj terén s väčším prevýšením
JUNIORI 15 - 18,99 rokov 2000m rovina - cesta, aj terén, prevýšenie cca 35m
DOSPELÍ 19+ rokov 3500m rovina - cesta, aj terén, prevýšenie cca 70m

https://my.raceresult.com/217393/


Každá súťažná kategória je samostatnou súťažou chlapcov a dievčat. Vyhlasovaná je každá kategória 
zvlášť (okrem súťažnej kategórie Lezúne). Vyhlásení a ocenení budú traja najlepší vo všetkých 
súťažných kategóriách.

Slávnostné vyhodnotenie víťazov sa uskutoční o 15:00 pri vláčiku (pod bazénmi).

Program: počas celého dňa sprievodný program a atrakcie v areáli Demänová Rezort.

Štartovné :
- ubytovaní hostia, všetky kategórie = gratis
- externí hostia, všetky kategórie (okrem kategórie LEZÚNE) = 6€

Trate: dĺžka a náročnosť tratí je prispôsobená veku účastníkov, stanovená v zmysle kategórií 
bežeckého preteku Demänovský FUN RUN.
Súťaž prebieha priamo v Rezorte a v jeho v okolí – súťažné kategórie do 5,99 rokov na rovnej spevnenej 
ploche (cesta), súťažné kategórie od 6 rokov na rovnej ploche, aj v upravenom teréne s prevýšením. 

Podmienky účasti:

Súťažiaci vo všetkých súťažných kategóriách štartujú na vlastnú zodpovednosť, za deti zodpovedá 
zákonný zástupca. Organizátor preteku nenesie zodpovednosť za prípadné zranenia, respektíve škody.
Pre súťažnú kategóriu LEZÚNE bude pripravená špeciálne upravená trať s mäkkým podkladom 
a čistým povrchom.

Ostatné info:

a) bežecký pretek Demänovský FUN RUN sa uskutoční v prípade priaznivého počasia – v 
prípade daždivej predpovede si organizátor  vyhradzuje právo na zmenu termínu, prípadne 
úplné zrušenie preteku.

b) každý účastník preteku obdrží bez ohľadu na umiestnenie pitný režim, sladké nakopnutie a 
pamiatku za účasť a športový výkon 😊

c) každý účastník preteku má vstup do FUN centra Demänová Rezort gratis


