
Propozície ligy pre rok 2023

Vyhlasovateľ:  Bánovskí Behúni

Ročník:  XII.

Miesto:    info - www.beh.sk,  facebooku - Bánovská bežecká liga   

Počet kôl: 11, termín na www.beh.sk,  facebooku - Bánovská bežecká

liga

Štartovné:  2€  kategória hlavná a hobby, deti do 15 rokov neplatia

Kategórie:  

 Muži A: 2005-1994Ženy A: 2005-1984Deti D1: 2022-2016Muži B: 1993-
1984Ženy B: 1983-1964Deti D2: 2015-2011Muži C: 1983-1974Ženy C: 1963-
1900Deti D3: 2010-2004Muži D: 1973-1964Muži E: 1963-1900

Bodovanie:

1. miesto - 20 bodov8. miesto - 7 bodov2. miesto - 17 bodov9. miesto - 6 
bodov3. miesto - 14 bodov10. miesto - 5 bodov4. miesto - 12 bodov11. miesto
- 4 bodov5. miesto - 10 bodov12. miesto - 3 bodov6. miesto - 9 bodov13. 
miesto - 2 bodov7. miesto - 8 bodov14-99 miesto - 1 bod

Časový harmonogram:   registrácia pretekárov          9:00 - 9:50

                                                  štart kat. hlavná a hobby      10:00

deti    10:10

Občerstvenie:  Organizátor zabezpečí v cieli občerstvenie a nápoj pre 

všetkých pretekárov bez rozdielu kategórie. V letných mesiacoch bude 

občerstvenie " nápoj" zabezpečený aj na bežeckej trati, minimálne na jednom 



mieste.  V prípade extrémnych teplôt môže organizátor pridať aj viac 

občerstvovacích stanovišť.

Výsledky:  Budú spracované do 48 hodín po ukončení pretekov. Následne 

budú vo  večerných hodinách zverejnené na facebook stránke - Bánovská 

bežecká liga a webovej stránke: www.beh.sk . Po tretom kole ligy budú 

zverejnené aj aktuálne bodové zisky všetkých pretekárov.

Celkové hodnotenie ligového ročníka:  Po každom kole je aktualizované 

priebežné poradie na základe bodových súčtov za jednotlivé kolá pre každú 

vypísanú kategóriu v danom ročníku. Zároveň sa určuje aj celkové poradie v 

mužoch a ženách bez rozdielu vekovej kategórie.

Podmienkou zaradenia pretekára do koncového hodnotenia je účasť na 

minimálne 6 kôl z 11. V prípade že túto podmienku nesplní žiaden z bežcov, 

kategória nebude zaradená do koncového hodnotenia.  Do celkového 

hodnotenia sa bežcom zarátajú body z najlepších 9 kôl. Ak budú mať dvaja 

alebo viacerí pretekári zhodne rovnaký počet bodov, o lepšom umiestnené 

rozhodne faktor, kto dosiahol bodový zisk za menší počet odbehnutých 

ligových kôl.

Ceny:     Po vyhodnotení celého ligového ročníka budú dekorovaný a odmenení 

vecnými cenami prví traja bežci vo všetkých vypísaných kategóriách v danom 

ročníku.

Upozornenie:  Pretekári sa pretekov zúčastňujú dobrovoľne, sú si vedomí 

svojho zdravotného stavu a pretekajú na vlastné riziko. Organizátor nenesie 

žiadnu zodpovednosť za zdravotnú ujmu pretekára pred, počas a po preteku. 

Organizátor nezodpovedá za materiálne škody pretekárov. 

Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať pretekára v prípade, že jeho 

zdravotný stav nie je v súlade s bezpečnosťou preteku a ohrozuje seba alebo

iných súťažiacich.

Poistenie:  Pretekári a organizátori nie sú poistený spoločnou poistnou 

zmluvou. Odporúčame každému účastníkovi pretekov uzatvoriť individuálnu 

poistnú zmluvu na zabezpečenie poistného plnenia v prípade úrazu počas 

pretekov.



Predpis: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.

Protesty:  Podávajú sa u hlavného organizátora podujatia podľa pravidiel 

IAAF čl. 146  

                         


