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8. OKTÓBRA 2016. (SOBOTA) 

 

 
LESNÝ BEH BRATISLAVČANOV - LESOPARK  KOLIBA 

 

MIESTO:  KAMZÍK - CVIČNÁ LÚKA  
 

 

 
 

 



 

 
A.  Všeobecné ustanovenia  

 

Usporiadate:  Miestny úrad Brat islava –  Nové mesto  

                     LOPS Brat islava   

                     

Technické zabezpečenie:  LOPS Brat islava  

                                       

 

Termín:  8.10.2016. (sobota) 

 

Miesto:  Lesopark Koliba: Kamzík cvičná lúka  

 

Prihlášky:  Ing. Ivan Ambros  

                 Koreničová 7  

                 Brat islava 811 03    

 

Kontakt:  02/ 54415295  

               0903/754 370  

               ambrosova@mail. t -com.sk 

 

Termín prihlášok:6.10.2016.   

 

 

B. Technické ustanovenia  

                                                                                                                     

Kategórie:  Pr.č.  Názov kategórie     Vekové rozpätie                   Dĺžka trate  

                                                                                                    v metroch 

1.  Superbaby dievčatá  2011 a mladší          100 

2.  Superbaby dievčatá  2011 a mladš í          100 

3.  Superbaby dievčatá   2009,2010               150   

4.  Superbaby chlapci    2009,2010         150 

5.  Mladšie predžiačky  2007,2008         250 

6.  Mladší predžiaci      2007,2008         250 

7.  Staršie predžiačky     2005,2006         350 

8.  Starší predžiaci       2005,2006                                 350 

9.  Mladšie žiačky        2003,2004          500 

10.  Mladší žiaci            2003,2004          500 

11.  Staršie žiačky         2001,2002           500 

12.  Starší žiaci             2001,2002           500 

13.  Juniorky                 2000,99,98,97,96         500 

14.  Junior i              2000,99,98,97,96                      1000 

15.  Ženy       2001 a staršie           500 

16.  Muži               2001 a starší         1000 

17.      

 

 

 

 

 

 



 

Poznámka:    
Pr ípadné zmeny v rozpise alebo časovom harmonograme sú vyhradené  rozhodnut ím 

organizátorov, alebo súťažného výboru, kvô li poveternostným podmienkam, alebo 

iným závažným okolnost iam.  

V pr ípade dokončenia menej ako 4 účastníkov v  kategór ii nebude kategória 

zaradená do bodovania klubov.  

Jednot livci bez klubovej pr íslušnost i sa môžu zúčastniť pretekov vo svo je j 

kategórii.   

Neplno let í pretekár i sa zúčastňujú pretekov na zodpo vednosť rodičov. Ostatní  

účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo.  

Pre rýchlejš í pr iebeh prezentácie je  potrebné u  klubov poslať pr ihlášku s  menným 

zoznamom podľa kategórií.  

 

Ceny:  Odmenení budú prví t raja pretekár i v  každej kategór ii dip lomom.  

  

Časový harmonogram:   

9:15 –  9: 40 prezentácia a  vydávanie štartovných čís iel na mieste štartu na cvičnej lúke                                                                                                 

9:30 –  9:55 je umožnená prehliadka t rate  

10:00 –  štart  prvej kategór ie –  začína jú superbaby dievčatá,  ďalš ie poradie podľa rozpisu  

                                                                                                            

Protesty:  Do  15 min. po skončení preteku s  vkladom 7 euro  za jednot livca.  

 

Vyhlásenie výsledkov:  cca 30 minút  po dobehnut í posledného pretekára  

 

Rôzne:  

 

Prípadné zmeny v rozpise alebo časovom harmonograme sú vyhradené rozhodnut ím 

organizátorov alebo súťažného výboru,  pre poveternostné podmienky alebo iné  

závažné podmienky.  

Neplno let í pretekár i sa zúčastňujú pretekov na zodpovednosť rodičov. Ostatní  

účastníci ( funkcionár i,  pretekár i a  pod.) sa zúčastňujú sa pretekov na vlastné 

nebezpečenstvo.  

Hodnotenie družst iev bude nasledovné: 7,  5,  4,  3, 2,  1.  

Počas preteku sú rodičia aj pretekár i povinní dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od 

t rate,  aby pretekár i mali dobrý výhľad na t rať.   

Pre rýchlejš í pr iebeh prezentácie je  potrebné u  klubov poslať pr ihlášku s  menným 

zoznamom podľa kategórii.   

Zdravotná služba je zabezpečená.  

Lesný beh bude spo jený s  opekaním špekáčikov, ktoré zabezpečí Miestny úrad 

Brat islava –  Nové Mesto.   

         Nevrátenie štartovného čísla 8 eura.   

Informácie:   Ing. Ivan Ambros –  02/ 54415295,0903754370  Ing.Hanulík 0244459031  

Funkcionári pretekov  

 

Riaditeľ pretekov:     Ing. Ivan Ambros  

Hlavný rozhodca:      Ing. Igor Plávka  

Arbiter:                     Mgr Dušan Ambros  

Sekretár:                   Ing. Luba Gregorová,Ing.Tomáš Hanulík  

Autori trate:             Ing. Ivan Ambros   

Meranie času:            ručné stopky 


