
3. ROČNÍK BEHU O PRIMÁTOROV KRPEC DETVA – 11.9.2016 

 

 

3. ročník behu O primátorov krpec sa bude konať 11.9.2016 na Kúpalisku v Detve,  priamo pod Poľanou v obkolesení 

hôr, lúk a podpolianskych lazov. Krosový beh (asfalt, poľné cesty, lesné chodníky, lúky) s rovinami, ale najmä 

kopcami ponúka nádherné panoramatické výhľady na okolitú prírodu.  

 

Beh 11 km PROFI 

Trať: 11 000 m okruh so štartom na kúpalisku, cez amfiteáter, smerom na Skliarovo, výstupom na Melichovu 

skalu, smerom na Bielu baňu a späť na kúpalisko 

Štart:     11.09.2016 (nedeľa) 10.00 hod., Kúpalisko Detva 

Registrácia:    v deň preteku od 8.00 do 9.30 hod. 

    telefonicky na 0902 804 400 alebo e-mailom na novadetva@gmail.com 

    online – https://goo.gl/forms/tqbQt5ls63FP2Ph63  

Cieľ:     Kúpalisko Detva 

Občerstvovacia stanica:  1. na  3,5 km pred záverečným stúpaním na Melichovu skalu 

    2. na 8 km v Skliarove 

Kategórie:   A – muži do 40 rokov (rok narodenia 1977 a mladší) 

B – muži nad 40 rokov (rok narodenia 1976 a starší) 

    C – ženy do 40 rokov (rok narodenia 1977 a mladšie) 
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    D – ženy nad 40 rokov (rok narodenia 1976 a staršie) 

Vek:     od 15 rokov (do 18 rokov súhlas rodiča) 

 

Štartovné:   9 eur pri zaplatení prevodom do 4.9.2016 

11 eur pri zaplatení osobne alebo od 5.9.2016 

   

Štartovné zahŕňa:   Účastnícke tričko – pre tých, ktorí zaplatia štartovné do 26.8.2016! 

    Občerstvenie počas a po pretekoch  

    Možnosť odložiť si osobné veci 

 

Odmeny:   Víťazi jednotlivých kategórií získajú trofeje. 

 

Mapa trate: 

 

 

Prevýšenie: 

 

Súvislé stúpanie počas prvých 5,5 km z 440 m n. m. na 800 m n. m., následne klesanie a prevažne rovina. 

 



Beh 5 km HOBBY 

Trať: 5 000 m okruh so štartom na kúpalisku, cez amfiteáter, smerom na Skliarovo, Bielu baňu a späť na kúpalisko. 

 

Štart:     11.09.2016 (nedeľa) 10.00 hod., Kúpalisko Detva 

Registrácia:    v deň preteku od 8.00 do 9.30 hod. 

    telefonicky na 0902 804 400 alebo e-mailom na novadetva@gmail.com 

    online – https://goo.gl/forms/tqbQt5ls63FP2Ph63 

Cieľ:     Kúpalisko Detva 

Kategórie:   A – muži do 40 rokov (rok narodenia 1977 a mladší) 

B – muži nad 40 rokov (rok narodenia 1976 a starší) 

    C – ženy do 40 rokov (rok narodenia 1977 a mladšie) 

    D – ženy nad 40 rokov (rok narodenia 1976 a staršie) 

Vek:     od 15 rokov (do 18 rokov súhlas rodiča) 

 

Štartovné:   5 eur pri zaplatení prevodom do 4.9.2016 

7 eur pri zaplatení osobne alebo od 5.9.2016 

   

Štartovné zahŕňa:   Občerstvenie počas a po pretekoch  

    Možnosť odložiť si osobné veci 

 

Odmeny:   Víťazi jednotlivých kategórií získajú trofeje. 

 

Možnosť zakúpiť si účastnícke tričko pre tých, ktorí zaplatia štartovné do 26.8.2016 za 3 €. 

Mapa pretekov: 
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Profil trate: 

 

Súvislé stúpanie počas prvých 2,5 km z 440 m n. m. na 530 m n. m., následne pozvoľné klesanie až do cieľa.  

 

Detský beh 250 m 

Trať:    250 m okruh v blízkosti kúpaliska 

Štart:    11.9.2016 (nedeľa) 9.30 hod., Kúpalisko Detva 

Registrácia:   v deň preteku od 8.00 do 9.30 hod.  

Kategórie:   deti, rodičia s deťmi (detské kočíky) 

Štartovné:  0 eur  

 

POISTENIE 

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nezodpovedá za škody na majetku alebo 

zdraví, súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Každý Účastník štartuje na vlastnú 

zodpovednosť. Je na zodpovednosti Účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie 

o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny Behu o primátorov krpec. 

 

ČASOMIERA 

Meranie časov pomocou čipov. 

 

ORGANIZÁTOR 

OZ Nová Detva 

Kontaktná osoba: Marián Líška: +421 902 804 400 

 

 

 

 


