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Vážení športoví priatelia,
Keď sme sa pred desiatimi rokmi podujali zorganizovať športové podujatie, netušili sme do čoho ideme
a že to dobrodružstvo bude mať až desať pokračovaní nikto ani nepomyslel. S rešpektom, no oduševnením
sme sa dali do práce a výsledkom bolo jedno nádherné podujatie, ktoré si už od svojho začiatku získalo
rešpekt a renomé. Počas jednotlivých ročníkov našich pretekov v športovej chôdzi sme súťaže okorenili
účasťou slovenskej chodeckej elity na čele s reprezentantom SR, majstrom sveta, olympijským víťazom
Matejom Tóthom z Rio de Janero 2016, strieborným medailistom OH 2012 v Londýne Erichom
Barrondom z Guatemaly a mnohými špičkovými atlétmi, reprezentantmi Litvy, Estónska, Poľska, Ruska,
Ukrajiny, Srbska, Maďarska, Bieloruska, Talianska, Rakúska, Českej republiky. Podujatie Chôdza na
Bacúchu jednoducho zaujalo širokú športovú verejnosť svojou organizáciou a hlavne srdečnou a žičlivou
atmosférou. Veľkým ocenením organizátorov bolo aj hodnotenie odborného periodika allatletics.com,
ktoré nás dvakrát zaradilo do najlepšej 15–ky chodeckých podujatí na svete. Spolu s našimi priateľmi
z Poľska, Litvy a ČR sme zorganizovali sériu podujatí „International Race Walking Tour“. Dostali sme
sa do exkluzívnej spoločnosti podujatí v Alytuse, Katowiciach, Viedni, Olomouca. Pre obec s necelou
tisíckou obyvateľov skutočne obrovská prestíž.
Vážení športový priatelia,
tento rok si Vás dovoľujem pozvať na 10. teda jubilejnú edíciu týchto dnes už významných medzinárodných
pretekov. Po všetky tie roky sme 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 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. 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

predseda organizačného výboru
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PROPOZÍCIE / PROPOSITIONS
TERMÍN A MIESTO PRETEKOV / DATE AND PLACE OF COMPETITION

23. september 2017, Bacúch, Slovenská republika
PROGRAM PRETEKOV / PROGRAM OF COMPETITION
1 km prípravka žiaci narodení 2006 a ml.
1 km prípravka žiačky narodené 2006 a ml.
1 km žiaci, ročník narodenia 2004 – 2005
1 km žiačky, ročník narodenia 2004 – 2005
3 km žiaci, ročník narodenia 2002 - 2003
3 km žiačky, ročník narodenia 2002 - 2003
3 km veteráni ženy a muži
10 km chôdza ženy, ročník narodenia 2001 a starší
10 km chôdza muži, ročník narodenia 2001 a starší

1 km boys born 2006 and younger
1 km girls born 2006 and younger
1 km boys, born 2004 – 2005
1 km girls, born 2004 – 2005
3 km boys, born 2002 - 2003
3 km girls, born 2002 – 2003
3 km veterans Women, Men
10 km Women, born 2001 and older
10 km Men, born 2001 and older

USPORIADATEĽ / ORGANIZERS

Občianske združenie Rodáci z Bacúcha a ich priatelia, Obec Bacúch a VŠC Dukla Banská Bystrica
ORGANIZAČNÝ VÝBOR / ORGANIZING COMMITTEE
František Kán
Martin Pupiš
Juraj Benčík
Roman Benčík
Stanislav Jančo
Romana Molentová

predseda OV, marketing a PR
hlavný rozhodca
koordinátor pretekov
riaditeľ pretekov
technická podpora
tlačové a informačné centrum

Norbert Nikel

bezpečnosť a doprava

Edita Niklová

zdravotnícke zabezpečenie

Marek Nikel

ubytovanie
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UBYTOVANIE STRAVOVANIE / ACCOMMODATION AND MEALS
Organizačný výbor zabezpečí sprostredkovanie kvalitného a cenovo dostupné ubytovania v hoteloch resp.
penziónoch v okolí obce Bacúch ako centra pretekov. Ubytovacie a stravovacie služby budú v prípade potreby
k dispozícii od 22. septembra 2017. Špecifické požiadavky na ubytovanie je možné dohodnúť individuálne.
Rezerváciu ubytovacích a stravovacích požiadaviek je možné uplatniť do 20. septembra 2017.
e-mail: marek@nikel.sk
Dôležité: Organizátor nezabezpečuje žiadne služby spojené s dopravou, stravovaním a ani ubytovaním
účastníkov. Ostatné náklady ubytovanie a stravovanie si hradí každý účastník samostatne.
The LOC has reserved good quality pensions for teams, providing full board accommodation and easy accessibility
in Bacuch and to near village Bacuch both the centre of competition venue. The pensions will be officially
open from 22th September at 12.00 to 24th September at 12.00. Specific conditions accommodation, meals
services including fees will be negotiated individually with each team. Important contact for accommodation
marek@nikel.sk
All meals will be served in pensions according individual information for each team. First meal is dinner at
Saturday 22th September. Lunch will be served before or after the race choice individual teams. Dinner after
competition will be served in the in Pension “Old Mill” in Bacuch. Last meal is breakfast at Sunday 24th September.
Important information: All financial costs associated with accommodation and the meals the athletes and
members of the expedition must pay yourself.
TECHNICKO - ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE / TECHNICAL INFORMATION
Termín pre prihlásenie do pretekov je najneskôr do 20. septembra 2017. 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 23. septembra 2017
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. Technický míting bude
v piatok 23. septembra 2017 o 18 00 hod v penzióne Starý Mlyn.
Deadline for applications to race to 20th September 2017. The application form is necessary send by e-mail to
Meeting director or Meeting coordinator.
The Technical information centre (TIC) will be located at the house of culture on Friday 23th September from
12.00 until 21.00 and Saturday 24th September from 8.00 to 18.00. The TIC will be linked to all information
desks set up for this event and shall be responsible for the following: Competition information, Start list, Receipt
of appeals to the Jury of Appeal, Publication of results. Results will be displayed on the notice boards near the
Call Room.
TRAŤ / COMPETITION AREA
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 11,00 do 18,00 hod. Trať na rozcvičenie je situovaná na uliciach v okolí
budovy Obecného úradu.
1 km closed lap based to Main Street. TIC and Call Room located in house of Culture. Call Room opens 11.00,
closes 18.00, for individual disciplines. The Warm up area has the following locations street B. Němcovej, street
near building of Elementary School Area.
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ČASOVÝ ROZPIS PRETEKOV / COMPETITION SCHEDULE
12:00 hod.
12:15 hod.
12:30 hod.
12:45 hod.
13:00 hod.

14:00 hod.

otvárací ceremoniál
chôdza pre všetkých 1 km
1 km prípravka žiaci narodení 2006 a ml.
1 km prípravka žiačky narodené 2006 a ml.
1 km žiaci, ročník narodenia 2004 – 2005
1 km žiačky, ročník narodenia 2004 – 2005
3 km žiaci, ročník narodenia 2002 - 2003
3 km žiačky, ročník narodenia 2002 - 2003
3 km veteráni ženy a muži
10 km chôdza ženy, ročník narodenia 2001 a starší
10 km chôdza muži, ročník narodenia 2001 a starší

CENY/ COMPETITION AWARDS - MEETING PRICES
Kategória mužov a žien na 10 km / Men and Woman 10 km
1. miesto / 1st place
500 €
2. miesto / 2nd place
300 €
200 €
3. miesto / 3rd place
(poháre, medaily, vecné ceny) vo všetkých ďalších kategóriách
Ceny budú udelené 15 min po ukončení poslednej disciplíny
prvým trom umiestneným v každej kategórii.
Award ceremony will take place 15 min after the finish of
the last competitor of that distance.
CEREMONIÁL / CEREMONY
Slávnostný záverečný ceremoniál: po ukončení podujatia
o 18,00 veľká sála Kultúrneho domu Bacúch
The Opening Ceremony will take place on
Saturday, 24th September at 12.00 in on the place near
Start-finish line. Closing Ceremony: after the end of the event
on 18 00 big hall of the Cultural House Bacuch

HLAVNÍ PARTNERI PODUJATIA

PARTNERI PODUJATIA

Opening ceremony
Walking for all 1 km
boys born 2003 and younger
girls born 2003 and younger
boys born 2004–2005
girls born 2004–2005
3 km boys, born 2002 - 2003
3 km girls, born 2002 – 2003
3 km veterans Women, Men
10 km Women, born 2001 and older
10 km Men, born 2001 and older

