
PROPOZÍCIE 

 

P-T-S RUN – „ BEH PRE VŠETKÝCH “ 

 

 

Pokyny a základné informácie 

 

Organizátor:  Slovenský atletický zväz 

Usporiadateľ:   3klub Šamorín 

Termín:  04.06.2016 – sobota 

Miesto:  X-bionic sphere , Šamorín           

Štart behu:  14:00 hod.,  štart/cieľ -  pred reštauráciou Farriers 

Dĺžka trate:  4,5km  (beží sa po rôznych povrchoch- dlažba, asfalt, tartan, 

piesok)  

 

Hlavní funkcionári: Riaditeľ pretekov:  Juraj Nagy 

   Hlavný rozhodca:  Dušan Harangozó 

 

Prihlášky: on-line a osobne 

On-line   prostredníctvom http://www.prihlasovanie.vysledkovyservis.sk/beh-

pre-vsetkych-samorin.php  (do 1.6.2016 24:00h)  

 

osobne  počas prezentácie pred  behom najneskôr do 13:00 hod. 

Štartovné je možné zaplatiť prostredníctvom internet bankingu, prípadne 

priamo na podujatí v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený 

účastnícky limit.  

Po vyplnení prihlasovacieho formuláru Vám na Vami zadanú emailovú adresu 

príde potvrdenie o prihlásení spolu s údajmi potrebnými k platbe štartovného. 

Po riadnom zaplatení štartovného do 24 hodín nájdete svoje meno v zozname 

prihlásených. 

Pri problémoch s platbou kontaktujte sunbell@sunbell.sk  

Vekový limit: 15 rokov (rok narodenia 2001 a starší). Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu 

zúčastniť s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý je potrebný 

priniesť na prezentáciu.   

 

Kategórie: Muži, Ženy 

   

Účastnícky limit:  1000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Za riadne 

prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, kedy 

mu systém pridelí štartové číslo a je uvedený v štartovej listine.   

 

Časový limit: 1:00 hod od štartu behu.   

 

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:  

- v sobotu 4.6.2016 od 10:00 do 13:00 hod. na mieste štartu  
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Štartovné: 2,-€ (pri registrácii a platbe do 1.6.2016 do 24h)  

4,-€ pri platbe v deň preteku na mieste 

 

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového 

poplatku !!! 

 

Štartový balíček zahŕňa: 

 

- tričko len pre prihlásených online 

- štartové číslo s menom (pri registrácii a platbe do 30.5.2016 do 21h) 

- občerstvenie v cieli (voda) 

- čip na meranie času (čip bude umiestnený na štartovom čísle) 

- možnosť využiť šatne na prezlečenie (Aqua aréna) 

- pretekári  po dobehu do cieľa majú k dispozícii na 1,5 hod. vstup do bazénu v Aqua 

aréne zdarma. Pri vstupe je potrebné sa preukázať svojím štartovným číslom. 

 

Možnosti platenia štartovného: 

 prostredníctvom internet bankingu do 1.6.2016 

 osobne na mieste prezentácie účastníkov, ak nebude naplnený účastnícky 

limit. 

 

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. 

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví 

súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník 

štartuje na vlastnú zodpovednosť. 

 

Meranie časov: Meranie času zabezpečuje spoločnosť SunBell pomocou čipov. Čip je 

umiestnený na zadnej strane štartového čísla. Štartové číslo spolu s čipom 

získa pretekár na prezentácii pri prevzatí štartového čísla. Štartové číslo ani čip 

sa nevracajú. 

   

Výsledky:   Výsledkový servis zabezpečuje spoločnosť SunBell. Výsledky zverejní 

usporiadateľ po skončení podujatia na 

http://www.prihlasovanie.vysledkovyservis.sk/beh-pre-vsetkych-samorin-

vysledky.php  

Vecné ceny:   Prvé tri ženy a prví traja muži v celkovom poradí  

 

Kontakty: Juraj Nagy  telefón: 0905984190,  

email: info@3klubsamorin.sk  

   

Šatne a úschovňa: V priestoroch štartu samotného behu. (Aqua Aréna) 

 

WC: Využite toalety v priestoroch konania samotného behu. 

 

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná 

služba. 

 

Tešíme sa na Vás !!! 
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