
Propozície 2. ročníka 

Rozbehajme Krupinu 
       

Organizátor: Atletický Klub Krupina, o.z. 
 
Miesto: Mestský štadión Krupina, Plavárenská 473/17 
 
Termín:  1. Augusta 2020 (sobota) 
 
Riaditeľ pretekov: Mgr. Július Korčok 
   julokorcok@gmail.com  
 
Povrch trate:  Škvárový 400m okruh 
 
Upozornenie:  Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečie. Zdravotná služba bude zabezpečená. 
  Usporiadateľ nezodpovedá za škody a straty počas pretekov. 
 
Prihlášky: online do 29.7.2020 do 24:00 hod. https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/445 
 
Program:   od 8:30 - 9:30   registrácia 
    10:00    štart detských behov 
    11:10     štart behu na 3000m mužov 
    11:35    štart behu na 2000m žien 
    12:00    štafetový beh dvojíc na 10 kôl   
                        12:45                           vyhlásenie výsledkov 
    13:15    tombola 
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu pretekov na základe počtu 
prihlásených účastníkov v deň podujatia! 
                               
Štartovné:              Beh na 3000m mužov, 2000m žien a štafetový beh dvojíc – dobrovoľné štartovné  
   POZOR!!! Obmedzenie počtu štartujúcich pre štafetový beh dvojíc – 20 štafiet!!! 

Detské kategórie sú zdarma! 
Každý aktívny (online zaregistrovaný) účastník má nárok na občerstvenie, nápoj a tombolový lístok. 
 
Občerstvenie: 
Pre deti budú prichystané pampušky (šišky) a pre dospelých sa bude variť guláš.  
 
Upozornenie:   
Pretekár, ktorý sa registruje či už online alebo na mieste súhlasí s nasledovným: Ako dotknutá osoba v 
zmysle § 11 zákona č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam svoj 
súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov na vymedzený účel preteky s názvom “Rozbehajme Krupinu“ 
a taktiež na uverejnenie fotografií v súvislosti s podujatím a prehlasujem že nemám zdravotné problémy, 
som dostatočne pripravený na štart na podujatie, prehlasujem, že sa podujatia zúčastňujem dobrovoľne a 
na vlastnú zodpovednosť. Prehlasujem, že som si vedomý toho, že nesiem všetku zodpovednosť a riziká 
spojené s mojou účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá vznikne 
mne alebo ju spôsobím organizátorovi či ďalším partnerom podujatia a všetkým tretím osobám, ktoré sa 
nejakým spôsobom podieľajú na podujatí, pred, počas ako aj po podujatí. Prehlasujem, že v prípade 
zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudem uplatňovať u organizátora 
a tretích osôb. Prehlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a všetkému som porozumel.  
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Program: 
 

Chlapci :           Dievčatá : 

10:00 Predškolský vek CH 2013 a ml.         100 m 10:05 Predškolský vek D 2013 a ml.          100 m 

10:10 Prípravka chlapci 2011 – 2012       200 m 10:15 Prípravka dievčatá 2011 – 2012       200 m 

10:20 Najmladší žiaci 2009 – 2010    300 m 10:30 Najmladšie žiačky 2009 – 2010       300 m 

10:40 Mladší žiaci 2007 – 2008 300 m 10:45 Mladšie žiačky 2007 – 2008 300 m 

10:50 Starší žiaci 2005 – 2006 1000 m 11:00 Staršie žiačky 2005 – 2006 800 m 

10:50 Dorastenci 2003 – 2004 1000 m 11:00 Dorastenky 2003 – 2004 800 m 

11:10 Muži do 35r. 2002 – 1985 3000 m 11:35 Ženy do 35r. 2002 – 1985 2000 m 

11:10 Muži nad 35r. 1984 -  3000 m 11:35 Ženy nad 35r. 1984 - 2000 m 

12:00 Štafetový beh dvojíc (muž – žena)     4000 m 

Ceny:  

Kategórie detí – prví traja pretekári v každej kategórii získavajú poháre a vecné ceny 

Kategória muži, ženy – prví traja pretekári v každej kategórii získavajú poháre a vecné ceny 

Najrýchlejší Krupinčan a Krupinčanka v behu na 3000m získa pohár. 

Najmladší a najstarší účastník – pamiatkový predmet 

 

Štafetový beh dvojíc/párov (muž – žena) – beh na 4000m (10 kôl). Každý z dvojice muž, alebo žena 

odbehne v rámci štafety 5 kôl (400m), dohromady 10 kôl. Odovzdávkové územie je v mieste štartu behu na 

100m, tzn. prvý z dvojice beží prvý úsek v dĺžke 300m a druhý z dvojice beží posledný úsek v dĺžke 500m. 

Všetky ostatné úseky bežia pretekári v dĺžke 400m. Štafetový beh sa beží so štafetovým kolíkom v ruke, 

ktorý si pretekári medzi sebou budú predávať po odbehnutí svojho úseku.  

 

Tombola:  

Žrebujeme hodnotné vecné ceny: sedačku od spoločnosti 3C LIND Mobler Slovakia (výrobca moderného 

čalúneného nábytku s vysokým kvalitatívnym štandardom) a značkový kávovar od stavebnej spoločnosti 

Veróny OaS. Podmienkou získania cien je dobehnúť do cieľa a zároveň osobné prevzatie ceny ihneď po 

vyžrebovaní. Účastníkovi, ktorý nebude fyzicky prítomný, cenu neodovzdáme a po troch vyhláseniach jeho 

čísla, výhru anulujeme a žrebujeme ďalšie číslo. 

Sprievodný program: 
Počas pretekov si deti budú môcť vyskúšať súťaže Detskej atletiky na niekoľkých stanoviskách, kde po 
absolvovaní jednotlivých disciplín obdržia pečiatku do kartičky so svojím menom, ktorú si môžu vyzdvihnúť 
v stánku Detskej atletiky. Po absolvovaní všetkých disciplín ich čaká odmena. 
Súčasťou sprievodného programu bude aj mega veľká nafukovacia atrakcia, maľovanie na tvár a 
interaktívne ukážky džuda. 
Špeciálny a vzácny hosť podujatia, olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016 v chôdzi na 50km MATEJ TÓTH!  
Moderátor podujatia Peter „Pinďo“ Lengyel.  
 
Akciu podporujú : 
 
 


