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MEDZINÁRODNÉ CHODECKÉ PRETEKY

Vážení športoví priatelia a hostia, 
nie tak dávno sme zorganizovali pre deti horehronia preteky v športovej chôdzi, ktoré sme 
okorenili účasťou slovenskej chodeckej elity na čele s reprezentantom SR Matejom Tóthom. 
Podujatie sme nazvali Chôdza na Bacúchu a  dnes si Vás dovoľujem pozvať na už 8. edíciu 
týchto dnes už významných medzinárodných pretekov, ktoré za tie roky nestratili nič so svojej 
typickej srdečnej a priateľskej atmosféry. Tie posledné roky potvrdili vysokú športovú úroveň 
prekonávaním rekordov podujatia vo všetkých jeho kategóriách. Dobrá organizátorská práca 
a  športové výkony sa prejavili aj v  rozšírení účasti zahraničných pretekárov a  to už nielen 
z Európy, ale už aj z Latinskej Ameriky. Kvalita obsadenia štartovej listiny, ale aj je početnosť 
potvrdzuje veľký záujem chodcov o  naše podujatie. Účastníci podujatia nám pri osobných 
stretnutiach potvrdili okrem športovej aj vysokú spoločenskú úroveň podujatia a väčšina z nich 
sa k nám ma preteky s potešením vracia. Dovoľte mi, aby som Vás v mene organizátorov mohol 
privítať na 8. ročníku podujatia Chôdza na Bacúchu – Cena Jozefa Pribilinca. Účastníkom 
vytvoríme optimálne podmienky pre úspešný priebeh pretekov a príjemný pobyt v našej obci, 
preto verím, že tak ako po minulé roky sa budete u nás dobre cítiť aj tento rok. 

Ing. František Kán
starosta obce
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8. ROČNÍK
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TERMÍN A MIESTO PRETEKOV 

19. september 2015, Bacúch, Slovenská republika

PROGRAM PRETEKOV - PROGRAM OF COMPETITION:

5 km chôdza ženy  5 km Women 
10 km chôdza muži  10 km Men
5 km chôdza dorastenci 1998 – 1999 (U18)  5 km junior Men, born 1998 – 1999 (U18)
5 km ženy, dorastenky 1998 – 1999 (U18)  5 km junior Women born 1998 – 1999 (U18)
5 km veteráni a veteránky 1978 a starší 5 km Veterans M+W 1978 and older
2 km žiaci narodení 2000 – 2003 2 km boys born 2000 – 2003
2 km žiačky narodené 2000 – 2003 2 km girls born 2000 - 2003
1 km prípravka žiaci narodení 2004 a ml. 1 km boys born 2004 and younger 
1 km prípravka žiačky narodené 2004 a ml. 1 km girls born 2004 and youger 

USPORIADATEĽ :

Obec Bacúch, Občianske združenie Rodáci z Bacúcha a ich priatelia a VŚC Dukla Banská Bystrica

ORGANIZAČNÝ VÝBOR :

Edita Niklová predseda OV

Martin Pupiš hlavný rozhodca

Juraj Benčík koordinátor pretekov

Roman Benčík riaditeľ pretekov

Stanislav Jančo technická podpora 

Romana Molentová tlačové a informačné centrum

Norbert Nikel bezpečnosť a doprava

Marek Nikel ubytovanie a catering 

František Kán marketing a PR 

UBYTOVANIE STRAVOVANIE
Organizačný výbor zabezpečí kvalitné a  cenovo dostupné ubytovanie a  stravovanie v  v  hotely a  penziónoch 
v okolí obce Bacúch ako centra pretekov. Ubytovacie a stravovacie služby sú k dispozícii od 18. 9. 2015. Špecifické 
požiadavky na ubytovanie a stravovanie je možné dohodnúť individuálne. Rezerváciu ubytovacích a stravovacích 
požiadaviek je možné uplatniť do 13. 9. 2015. E-mail: marek@nikel.sk 
Stravovanie bude zabezpečené v hoteli resp. penziónoch individuálne pre každý tím. Organizátor zabezpečí na 
vlastné náklady večeru dňa 18. 9. 2015 a obed 19. 9. 2015. Ostatné náklady ubytovanie a stravovanie si hradí 
každý účastník samostatne. 
Important: All financial costs associated with accommodation and the meals the athletes and members of the 
expedition must pay yourself. 

TECHNICKO - ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE 
Termín pre prihlásenie do pretekov je najneskôr do 13.9.2015. Prihlášky s uvedením mena, priezviska, dátumu 
narodenia, štátnej príslušnosti a kategórie do ktorej sa prihlasuje je potrebné poslať e-mailom na adresu riaditeľa 
pretekov Romana Benčíka, bencik.r@zoznam.sk
Technické a informačné centrum bude zriadené v budove Obecného úradu v Bacúchu od 18. 9. 2015 12:00 hod. 
V centre budú k dispozícii všetky informácie týkajúce sa podujatia, štartové listiny, informácie od rozhodcov, 
výsledky. Štartovacie listiny a výsledky budú taktiež vyvesené v Call Room. Časy pretekárov budú merané ručne.
Technický míting bude v  piatok 18. 9. 2015 o  18:00 hod v  penzióne Starý Mlyn. Každý tím môže byť 
reprezentovaný maximálne dvoma zástupcami.

TRAŤ 
Preteky budú prebiehať na okruhu dlhom 1 km situovanom na hlavnej ceste v obci Bacúch. TIC a Call Room bude 
umiestnené v budove Obecného úradu od 12:00 do 18:00 hod. Trať na rozcvičenie je situovaná na uliciach v okolí 
budovy Obecného úradu. 

ČASOVÝ ROZPIS PRETEKOV – COMPETITION SCHEDULE 

12:00 hod. otvárací ceremoniál 
12:15 hod.  chôdza pre všetkých 1 km 
12:30 hod.  1 km prípravka žiaci narodení 2003 a ml. boys born 2003 and younger 
  1 km prípravka žiačky narodené 2003 a ml. girls born 2003 and youger 
12:45 hod. 2 km žiaci narodení 1999– 2002 boys born 1999–2002
 2 km žiačky narodené 1999–2002 girls born 1999– 002
13:00 hod. 5 km ženy a dorastenky 1997–99(U18)  Women and junior W, born 1997–99(U18)
 5 km veteráni a veteránky 1978 a starší Veterans Men and Women 1978 & older
13:45 hod.  10 km chôdza muži Men
 10 km chôdza juniori 1997 – 1999 (U18)  Junior Men, born 1997–1999 (U18)
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HLAVNÍ PARTNERI PODUJATIA

PARTNERI PODUJATIA

CENY – PRICE MONEY

Kategória mužov na 10 km / Men 10 km
1. miesto / 1st place 400 € 
2. miesto / 2nd place 200 €
3. miesto / 3rd place 100 €
4. až 6. miesto / 4th - 6th place 50 €

Kategória žien 5 km / Women 5 km
1. miesto / 1st place 200 € 
2. miesto / 2nd place 150 €
3. miesto / 3rd place 100 €
4. až 6. miesto / 4th - 6th place 50 €

SLÁVNOSTNÝ CEREMONIÁL 

Ceny v kategóriách žiaci, dorastenci, veteráni budú udelené 15 min. po ukončení poslednej disciplíny. Hlavné 
ceny v kategórii mužov a žien budú udelené na slávnostnom ceremoniáli po 18:00 hod.


