
Run Fest 2017 – Maresi polmaratón 

PROPOZÍCIE 

Celodenný bežecký festival pre všetky vekové a záujmové kategórie s programom pre celú rodinu na 

celý deň. Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislava JUDr. Iva Nesrovnala a prvého zástupcu starostu Petržalky Mgr. Jána Bučana.  

Dátum a miesto 

3.6.2017 (sobota) Sad J.Kráľa v Bratislave. 

MAPA TRATÍ PODUJATIA 

Štart a cieľ behov 

V priestore za OC Aupark (pri detskom ihrisku). 

On-line registrácia do 31.5.2017 na stránke www.behsity.sk/runfest 

Registrácia je možná aj na mieste, počas prezentácie bežcov. 

Prezentácia – prevzatie štartového balíčka a registrácia na mieste 

V priestore za OC Aupark - pri detskom ihrisku.     

3.6.2017 od 8:00 hod do 30 min pred štartom príslušnej kategórie. 

Harmonogram 

10:00 - 10:30   Behy detí 

10:30 – 15:00  Detská atletika – testovanie mladých atlétov 

11:00                Majstrovstvá Slovenska v behu s kočíkom 

11:00 - 13:00   Orientačný beh detí 

12:00                Beh po stene parkour - pokus o prekonanie slovenského rekordu 

13:00                Beh naboso 

13:00 - 15:00   Beh na mieste 

14:00                Corrida - Majstrovstvá Slovenska vo vyraďovacom behu 

16:00                Grand prix 10 km 

18:00                Maresi polmaratón 

Harmonogram podujatia môže byť upravený podľa počtu prihlásených pretekárov!  

Registrovať sa môžete na viacero behov, štartovné platí každý bežec len jedno, to vyššie. 

Vyhlásenie výsledkov 

V priestore cieľa vždy po dobehnutí pretekárov v príslušnej kategórii do cieľa. 

Štartovné 

Všetky kategórie detí a beh na mieste zadarmo. 

Beh s kočíkom, beh po stene, beh naboso a corrida 6,- Eur prevodom / 9,- Eur na mieste. 

Grand prix 10 km 12,- Eur prevodom / 15,- Eur na mieste. 

Maresi polmaratón 15,- Eur prevodom / 18,- Eur na mieste. 

https://drive.google.com/open?id=1mOtDrxDV8DNgfGaPRORUNV9yY38&usp=sharing
http://www.behsity.sk/runfest


Zvýhodnené štartovné je potrebné uhradiť do konca on-line registrácie! 

Platba štartovného do 31.5.2017 

Štartovné je možné zaplatiť on-line priamo cez stránku www.behsity.sk. 

Pri on-line platbe je možnosť si uplatniť zľavu 2 Eur pre klientov ZP Dôvera. 

Štartovné je možné zaplatiť bankovým prevodom na číslo účtu Tatra banka, a.s. 2628320287 / 1100 

IBAN kód: SK58 1100 0000 0026 2832 0287 

SWIFT kód: TATRSKBX 

Váš variabilný symbol: pridelený na stránke Beh si ty 

Špecifický symbol: 03062017 

Do poznámky uveďte svoje meno. 

Štartovné platí každý bežec len jedno, to vyššie. 

Pokiaľ ste prihlásený do viacero kategórií a máte problém s on-line platbou, resp. nie ste si istý, či 

správne evidujeme vašu platbu, napíšte nám. 

Úhrada štartovného poplatku je nevratná. Zrušenie registrácie alebo nenastúpenie na preteky z 

akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobil organizátor preteku, nie je dôvodom na vrátenie štartovného. 

Jediný prípad vrátenia štartovného by bol, pokiaľ by organizátor svojim zavinením zmaril možnosť 

štartu pretekára, resp. účasti v súťaži. 

Prebehnutie Auparkom! 

Okrem atraktívnej trate s minimálnym prevýšením, bežcov Grand prix a Maresi polmaratónu čaká 

pred cieľom prebehnutie obchodným centrom Aupark! Pri tom nemôžete chýbať :-) 

Sprievodný program pre deti 

Nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, dopravné ihrisko, testovanie mladých atlétov a ďalšie. 

Hodnotenie, ceny a benefity 

Prví traja v každej kategórii budú ocenení medailou a vecnými cenami v hodnote 100 €, 50 € a 30 €. 

SVK víťazi Grand prix 10 km a Maresi polmaratónu (najrýchlejší Slovák a Slovenka) Prize Money 150 €. 

Každý bežec Run Festu získa účastnícku medailu, všetky deti tričko od partnera Autopolis. 

K dispozícií bude aj bezplatné poradenstvo bežeckých trénerov Run for Fun. 

A tapeing priamo na mieste zadarmo! 

Beh po stene parkour 

Pokus o prekonanie slovenského rekordu v behu po stene.  Súťaží sa na kolmej stene, beží sa 

horizontálne a meria sa dĺžka od prvého po posledný dotyk steny nohou, viď video z Guinnessoveho 

rekordu. Víťaz získava Prize Money 100 EUR. Slovenský rekord v horizontálnom behu po stene - 

parkour sa minulý rok na Run Feste ustanovil na 3 m a 24 cm :-) 

Corrida 

Vyraďovací beh - corrida je súťaž jednotlivcov na okruhu, pri ktorom v každom kole posledný 

pretekár vypadáva. Víťazom sa stáva bežec, ktorý ako posledný ostane (víťaz posledného kola). 

Vyraďovacie kolá sa pobežia na cca 750 m okruhu. Štartuje sa v skupinách po 6 až 8 bežcov, víťazi 

http://www.behsity.sk/
mailto:info@behsity.sk
https://youtu.be/gsuvx-T2M5k
https://youtu.be/gsuvx-T2M5k


skupín postupujú do finále. Finálový beh sa pobeží na skrátenom cca 500 m okruhu. Presný rozpis 

zaradenia do skupín a časový rozpis zverejníme po ukončení on-line registrácie, podľa počtu 

prihlásených pretekárov. 

Šatne 

V priestoroch štartu v stráženom stane.  

Občerstvenie 

Pre všetkých v cieli – voda, ovocie. 

Pre bežcov Grand prix 10 km a Maresi polmaratónu na trati – voda a v cieli – voda, ovocie, bageta 

alebo cestoviny. 

Kategórie, dĺžka trate, označenie kategórie a roky narodenia pretekárov 

Beh detí do 5 rokov 350 m (CH, D) 2012 a viac 

Beh detí 6 až 8 rokov 800 m (CH6, D6) 2009-2011 

Beh detí 9 až 12 rokov 1200 m (CH9, D9) 2005-2008 

Juniori 13 až 15 rokov 1500 m (J, Jky) 2002-2004 

Detská atletika 8 disciplín - registrácia len na mieste 

Beh s kočíkom 2,6 km (KOC M, KOC Z) 1999 a menej 

Orientačný beh detí do 6 rokov (OB) 2011 a viac - registrácia len na mieste 

Orientačný beh detí 7 až 10 rokov (OB7) 2007-2010 - registrácia len na mieste 

Orientačný beh detí 11 až 15 rokov (OB11) 2002-2006 - registrácia len na mieste 

Horizontálny beh po stene parkour (BPS) 2002 a menej 

Beh naboso 5 km (BFM, BFZ) 2002 a menej 

Beh na mieste (R) bez vekového obmedzenia - registrácia len na mieste 

Corrida (CM, CZ) 2002 a menej 

Grand prix 10 km a Maresi polmaratón 21,1 km 

   muži do 39 rokov (M, PM M) 1978-2002 

   muži od 40 do 49 rokov (M40, PM M40) 1968-1977 

   muži od 50 do 59 rokov (M50, PM M50) 1958-1967 

   muži od 60 rokov (M60, PM M60) 1957 a menej 

   ženy do 34 rokov (Z, PM Z) 1983-2002 

   ženy od 35 do 49 rokov (Z35, PM Z35) 1968-1982 

   ženy od 50 rokov (Z50, PM Z50) 1967 a menej. 

Podmienky účasti 

Preteká sa podľa pravidiel atletiky Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií. Pretekári 

štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor 

nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s 

účasťou pretekárov na podujatí. 

Organizátor 

OZ Beh si ty, IČO: 50 704 427, Fadruszova 11, Bratislava 841 05 

Spoluorganizátori 

Quinta Essentia, spol. s.r.o. 

Mesto Bratislava 



Mestská časť Petržalka 

OZ My sme Petržalka 

Detská atletika pod záštitou Slovenského atletického zväzu. 

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu propozícií 

podľa počtu prihlásených pretekárov. 

Kontakt 

info@behsity.sk 

Facebook event Run Fest 2017 - Maresi polmaratón 

mailto:info@behsity.sk
https://www.facebook.com/events/1841334162793104/

