
PROPOZÍCIE AKTUÁLNE K 28.10.2021

NÁZOV PODUJATIA:
TIPOS Národný beh Devín – Bratislava (ďalej len “Podujatie”)

CHARAKTERISTIKA PODUJATIA:
Podujatie je najstaršie slovenské bežecké i atletické podujatie, ktoré sa prvý raz uskutočnilo 24. apríla
1921 a v roku 2021 uplynulo 100 rokov od jeho vzniku. Podujatie je organizované v roku 2021 ako
73. ročník a je zároveň 9. kolom Bežeckého pohára SAZ 2021.

DEŇ KONANIA PODUJATIA:
Nedeľa - 28.11.2021

PODMIENKY ÚČASTI NA PODUJATÍ:
● vyplnenie, odovzdanie prihlášky a uhradenie štartovného poplatku,
● súhlas so spracovaním osobných údajov pri registrácií,
● rešpektovanie týchto propozícii a pravidiel Podujatia i Slovenského atletického zväzu

(podrobnosti sú dostupné spôsobom umožňujúcim hromadný prístup na
www.devin-bratislava.eu, www.starz.sk, www.atletika.sk),

● dobrý fyzický stav bez aktuálnych zdravotných (najmä respiračných) problémov umožňujúci
účasť na Podujatí na vlastné riziko,

● striktné dodržiavanie v čase konania Podujatia aktuálnych verejnoprávnych regulácii s cieľom
zamedziť na Podujatí prípadnému šíreniu pandémie COVID-19 (podrobnosti sú uvedené
nižšie v samostatnom bode a budú priebežne aktualizované vzhľadom na aktuálny vývoj
pandémie COVID-19, finálne až do dňa dátumu konania Podujatia).

POSTUP PRI REGISTRÁCII ONLINE:
Vyplňte váš najlepší dosiahnutý výsledok v tomto (2021) alebo v minulom roku na 10 km (2020). Na
základe týchto údajov budete zaradení do štartových sektorov. Vstup do štartových sektorov bude
umožnený len pretekárom s označením príslušného sektoru na štartovom čísle (presná forma
označenia sektoru bude stanovená pred Podujatím). Podujatie bude odštartované vo viacerých
štartových vlnách. Pri registrácií uveďte vybraný spôsob vašej dopravy na štart Podujatia. Organizátor
si vyhradzuje právo zmeniť túto voľbu, za účelom rovnomerného rozloženia pretekárov v autobusoch!
On-line registrácia a úhrada zvýhodneného štartovného je možná len do 24.11.2021 do 20:00.

VYZDVIHNUTIE ŠTARTOVÉHO ČÍSLA – PREZENTÁCIA PRETEKÁROV
REGISTROVANÝCH ON-LINE:
Registrácia na mieste a platba štartovného poplatku v hotovosti bude možná 26.11. a 27.11.2021 v
čase 12:00 - 19:00 na plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava.
Mimobratislavskí účastníci môžu absolvovať prezentáciu – prevziať si štartové číslo – v deň konania
Podujatia v čase 7:00 - 8:00 na Kúpeľnej ulici v Bratislave (podrobnosti budú uvedené najneskôr 3
dni pre dňom konania Podujatia na www.devin-bratislava.eu). Nová registrácia v deň pretekov nie je
možná.

2 TRASY PODUJATIA:
Hlavný beh Podujatia sa koná pre kategórie: M, M40, M50, M60,Ž, Ž35, Ž50, Ž60 a firemný beh na
Trase A: štart od 10:00, parkovisko pod hradom Devín. Dĺžka 11 500 m (trasa pretekov bude v
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porovnaní s poslednými rokmi mierne upravená). V každej vlne bude max 400 pretekárov (vlna 1 –
10:00, 2 – 10:05, 3 – 10:10, 4 – 10:15, 5 – 10:20, 6 – 10:25).
Sprievodný beh Podujatia (Malý Devín) sa koná pre kategórie detí do 15 rokov: CH10, CH13, D10,
D13, rekreační bežci R a školské tímy na Trase B: štart o 10:00, pod Mostom Lafranconi, Bratislava.
Dĺžka 2 800 m.
Spoločný cieľ pre trasy A aj B je v centre mesta Bratislava – Rázusovo nábrežie (pri Propeleri).

KATEGÓRIE:
Pretekár sa zaraďuje do kategórie podľa roku narodenia.
Kategória R je špecifická kategória pre bežcov začiatočníkov a rekreačných bežcov, spoločná pre
mužov a ženy, na trase B – Malý Devín.

Trasa  A, 11 500 m Trasa B, 2 800 m

IPK kategória rok narodenia IPK kategória rok narodenia

M muži 16 - 39
rokov

2005 - 1982 CH10 chlapci   10 - 12 rokov 2011- 2009

M40 muži 40 - 49
rokov

1981 - 1972 CH13 chlapci    13 - 15 rokov 2008 - 2006

M50 muži 50 - 59
rokov

1971 - 1962 D10 dievčatá  10 - 12 rokov 2011- 2009

M60 muži 60 rokov a
viac

1961 a starší D13 dievčatá  13 - 15 rokov 2008 - 2006

Ž ženy 16 - 34
rokov

2005- 1987 R rekreační bežci od 16
rok., mix

2005 a starší

Ž35 ženy 35 - 49
rokov

1986 - 1972

Ž50 ženy 50 - 59
rokov

1971- 1962

Ž60 ženy 60 rokov a
viac

1961 a staršie

Súťaž tímov   Firemný beh
Organizátor vyhlasuje na trase A súťaž firemných tímov, ktorá je určená firmám a podnikom.

Školské tímy
Na trase B je vyhlásená súťaž základných škôl, osemročných gymnázií a športových klubov (žiaci do
15 rokov).

Podmienkou účasti v súťaži tímov je registrácia minimálne piatich bežcov a uvedenie firmy, podniku,
školy alebo športového klubu (žiaci do 15 rokov) s rovnakým názvom u všetkých prihlásených
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pretekárov. Do celkového výsledku v súťaži tímov budú zaradené najlepšie dosiahnuté časy piatich
bežcov z každého tímu. Poradie firiem a škôl bude súčasťou výsledkovej listiny.

Časový limit  1:50 od štartu poslednej vlny, t. j. do 12:15

ŠTARTOVNÉ:
Hlavný beh: všetky kategórie
Sprievodný beh: kategória R
15,00 EUR pre účastníkov prihlásených cez internet s platbou do 14.11.2021
19,00 EUR pre účastníkov uhrádzajúcich štartovný poplatok od 15.11.2021 do 24.11.2021 do 20:00

Sprievodný beh (Malý Devín): kategórie do 15 rokov
9,00 EUR pre účastníkov prihlásených cez internet s platbou 14.11.2021
12,00 EUR pre účastníkov uhrádzajúcich štartovný poplatok od 15.11.2021 do 24.11.2021 do 20:00

ZŤP: všetky kategórie
7,00 EUR pre držiteľov preukazu ZŤP bez rozdielu spôsobu platby.

Štartovný poplatok zahŕňa
·    štartové číslo s čipom,
·    štartovú obálku s knižnou publikáciou mapujúcou 100 rokov Národného behu Devín- Bratislava,
·    občerstvenie na trati a v cieli Podujatia,
·    pamätnú účastnícku medailu,
·    zaslanie SMS s výsledným časom (pri on-line registrácii s vyplnením čísla mobilného telefónu),
·    zabezpečenie prepravy na štart Podujatia kyvadlovou dopravou,
·    zabezpečenie šatní a prepravy batožiny zo štartu do cieľa pretekov,
·    on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky výsledkov Podujatia.

Platba sa realizuje na záver vyplnenia prihlasovacieho formulára na stránke www.predpredaj.sk.
Priradenie platby štartovného so správne vyplnenými údajmi sa zobrazia v štartovej listine Podujatia a
súčasne sa zašle potvrdenie na e-mail pretekára. Úhrada štartovného poplatku je nevratná! Zrušenie
registrácie alebo nenastúpenie na preteky z akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobili organizátori
Podujatia, nie je dôvodom na vrátenie štartovného. Na požiadanie je možné presunúť zaplatené
štartovné na inú osobu.

ÚČASTNÍCKY LIMIT:
Prvých 2800 prihlásených s riadne uhradením štartovným (2400 na trase A a 400 na trase B).

ŠTARTOVÉ ČÍSLA:
Na štartovom čísle bude vyznačené zaradenie bežca do štartového sektora 1 až 6 trasy A, určeného
podľa zadaného času pri registrácii. Neuvedenie výkonu znamená automatické zaradenie do
posledného sektoru. Štart jednotlivých sektorov bude predbežne v 5-minútových intervaloch
(informáciu o presnom zaradení do konkrétneho sektoru/vlny dostanú pretekári v týždni Podujatia –
bude zverejnená aj na prezentácii).
Na štarte trasy B bude umožnené vstúpiť do štartového sektoru len bežcom v kategóriách detí do 15
rokov. Rekreační bežci budú štartovať na konci štartového poľa.
Každý pretekár je povinný umiestniť si svoje štartové číslo na vrchnú vrstvu oblečenia viditeľne z
čelnej strany a pribehnúť tak až do cieľa pretekov.
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DOPRAVA:
Doprava na štart
·            Autobus z Vajanského nábrežia 7:45
·            Autobus z Vajanského nábrežia 8:15
·            Autobus z Vajanského nábrežia 8:45
·            Autobus z Hlavnej stanice ŽSR 8:30 *
·            Autobus od Riviéry v Karlovej Vsi 8:00 *
·            Autobus od Riviéry v Karlovej Vsi 8:30 *
·            Autobus od Riviéry v Karlovej Vsi 9:00 *
·            Kyvadlová doprava z Devínskej Novej Vsi*

Upozornenie: *Voľby označené hviezdičkou sú len pre kategórie hlavného behu so štartom v Devíne a
to len pre bežcov, ktorí si už vyzdvihli svoje štartové číslo na plavárni Pasienky, autobus ide priamo
na štart – nezachádza na Kúpeľnú ulicu!

Doprava na štart je zabezpečená autobusmi Dopravného podniku mesta Bratislava označených
plagátom podujatia a pretekári ich môžu využiť bez ohľadu na štartové číslo. Individuálna doprava
motorovým vozidlom na štart v Devíne v deň podujatia nie je možná! Odchod posledných autobusov
z centra mesta bude o 09:00.

ŠATNE:
Autobusy zabezpečia prevoz vecí pretekárov zo štartu do cieľa. Oblečenie a veci je potrebné
odovzdať do autobusov označených podľa štartových vĺn v čase od 08:00 do 09:55. Po dobehnutí do
cieľa si svoju batožinu pretekári vyzdvihnú z tých istých autobusov na Vajanského nábreží.
Organizátor nepreberá zodpovednosť za cennosti uložené do šatne!

OBČERSTVENIE:
Na trati hlavného behu – trase A bude zabezpečená jedna občerstvovacia stanica. Po prebehnutí
cieľom bude v cieľovom priestore k dispozícii voda a občerstvenie.

VÝSLEDKY:
Oficiálne výsledky sú určované na základe času od výstrelu po prebehnutie cieľom (guntime).
Výsledky budú zverejnené po Podujatí na internetových stránkach www.starz.sk,
www.devin-bratislava.eu, www.sportsofttiming.sk .
Dosiahnutý výsledok bežca bude zasielaný v deň podujatia vo forme SMS na číslo mobilného
telefónu uvedeného v prihláške.

CENY:
Oceňované budú prvé 3 miesta v každej kategórii trofejou a vecnými cenami. Pre kategóriu R sa ceny
neudeľujú. Víťazi umiestnení na 1., 2. a 3. miestne v absolútnom poradí hlavného behu získajú
finančnú odmenu. Oceňovaní budú aj najrýchlejší muž a najrýchlejšia žena so slovenskou štátnou
príslušnosťou. Víťazi v súťaži tímov získajú vecné ceny. Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien
sa uskutoční v deň podujatia cca o 12:15 v blízkosti cieľa pretekov.

POISTENIE:
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Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátori nepreberajú
zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou
pretekárov na Podujatí.

PRVÁ POMOC:
Zdravotná služba bude zabezpečená popri trati pretekov a v cieľovom priestore.

TOALETY:
Prenosné toalety budú zabezpečené na štarte hlavného behu v Devíne i na štarte Malého Devína pod
Mostom Lafranconi, súčasne budú zabezpečené na trase behu (občerstvovacia stanica) i v cieli
Podujatia.

PROTESTY:
Protest môže podať každý účastník Podujatia s vydaným štartovým číslom hlavnému rozhodcovi do
12:00 v cieli pretekov. Poplatok za podanie protestu je 20 Eur.

ORGANIZÁTORI PODUJATIA:
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy- hlavný organizátor
Slovenský olympijský a športový výbor- spoluorganizátor
Slovenský atletický zväz- spoluorganizátor
BE COOL, s.r.o.- spoluorganizátor

Riaditeľ Podujatia : Ladislav Križan
Hlavný usporiadateľ Podujatia : Jozef Pukalovič
Bezpečnostný manažér Podujatia: Peter France
Bezpečnostný konzultant Podujatia: Martin Kralovič
Vedúci rozhodca Podujatia: Ján Koštial

Organizátori si vyhradzujú právo na doplnenie a zmenu propozícií do štartu Podujatia.

KONTAKTY:
Web stránka podujatia: www.devin-bratislava.eu
Kontaktný e-mail: devin@starz.sk + registracia@becool.sk + info@vos-tpk.sk
Informácie telefonicky: +421 (0)2 443 73477

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
Informácie uvedené v týchto propozíciách sú aktuálne mesiac pred konaním Podujatia, t.j. ku dňu
28.10.2021, a to na základe vyhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie, jej predpokladaného
vývoja, opatrení a reštrikcií pri organizovaní hromadných športových podujatí v nasledujúcich
týždňoch, ako aj na základe skúseností, ktoré organizátori nadobudli počas predchádzajúceho obdobia
počas trvania pandémie COVID- 19 pri organizovaní verejných športových a kultúrnych podujatí.
Uvoľňovanie a sprísňovanie opatrení sa od 8. februára 2021 riadi COVID automatom. Aktuálne
celosvetovo nepriaznivo vyvíjajúci sa stav pandémie COVID-19 sa premietol i do situácie v
Slovenskej republike. Od pondelka 1. novembra 2021 je podľa neho namiesto 10 už 24 okresov v
čiernej fáze - treťom stupni ohrozenia, do bordovej fázy - druhého stupňa ohrozenia sa dostalo z 30 už
39 okresov. V červenej fáze – prvom stupni ohrozenia je iba 8 okresov a okrem 5 okresov na území
mesta Bratislava je v najnižšom stupni ostražitosti už iba Galanta, Komárno, Šala. Výhľad na
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najbližšie týždne do dátumu konania Podujatia indikuje pravdepodobne ďalšie rýchle zhoršovanie
situácie.
Organizátori sa preto aj na základe rozhodnutia Pandemickej komisie SAZ zo dňa 27.10.2021
rozhodli, že Podujatie sa bude konať v zmysle regulácii daných COVID automatom v režime
“KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ” s jediným cieľom vôbec Podujatie dokázať 28.11.2021
zorganizovať a dôstojne tak osláviť 100 rokov najstaršieho slovenského bežeckého i atletického
podujatia počas ťažko predvídateľnej pandémie COVID-19. Úplné podrobnosti v súvislosti so štartom
na Podujatí budú preto určené v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie finálne zhruba 10 dní
pred jeho konaním na základe aktuálne platných a účinných verejnoprávnych regulácii a i v tom čase
aktuálnych usmernení Pandemickej komisie SAZ, keďže Podujatie je zároveň 9. kolom Bežeckého
pohára SAZ 2021.
Organizátori si preto vyhradzujú právo upraviť niektoré účastnícke limity a ďalšie podmienky účasti
na podujatí, prípadne ich ešte viac špecifikovať (napr. preukázanie sa navyše ešte vzhľadom na dátum
konania Podujatia tým, že účastník Podujatia bol aktuálne testovaný s negatívnym výsledkom testu na
COVID-19), a to aj „ad hoc“ v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v Slovenskej
republike tak, ako bude vyhodnotená v súvislosti s termínom Podujatia a ako budú v daný moment
nastavené pravidlá ochrany zdravia a verejného zdravia (účastníkov aj divákov) príslušnými
autoritami. O konečných podmienkach účasti na Podujatí budú organizátori informovať po
aktualizovaní COVID automatu pre príslušný týždeň, v ktorom sa má Podujatia konať, t. j. podľa
aktuálnych zvyklostí približne 10 dní pred konaním Podujatia (okolo 18-19.11.2021).
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