
PODTATRANSKÝ KROSOVÝ POLMARATÓN –  
ALS „Memoriál Jána Svočáka“ 

 

Dátum a čas štartu : 25.3.2017, 9:00 

Miesto: areál Iskra aréna Svit (okres Poprad) 

  

 

 

  

 Od prvého skvelého pocitu z behu, cez nové myšlienky, nápady, 
priateľstvá, lepšie zdravie, ale aj objavovaním nádhernej prírody, 

očarujúcich výhľadov a hlavne spoznaniu seba samého sa dostaneme 
k niečomu väčšiemu ... a to, k spoločnej pomoci ľudom, ktorí si 

svoju chorobu nevybrali ! 

  



 

Charitatívny bežecký pretek zameraný na pomoc osobám trpiacim ALS t.j. druh 
svalovej atrofie, ktorého následkom je postupné odumieranie svalov pri plnom vedomí 
psychických a mentálnych schopností. 

Zbierka bude zrealizovaná formou : 
 
1) štartovného na pretek 
2) sponzorských darov 
3) príspevkov na mieste 
 
Vyzbierané prostriedky budú odovzdané konkrétnej osobe na : 
 
1) zdravotné a kompenzačné pomôcky 
2) liečebné rehabilitačné náklady súvisiace s postihnutím 

 

PROPOZÍCIE PRETEKU 

 

Beží sa okruh: Svit - Batizovce - Štôla - Mengusovce - Svit časť Pod Skalkou - Svit 

Dĺžka: 21,1 km (necertifikované) 

Prevýšenie: 670 m 

Povrch : 40 % les, 37% lúka, 23% asfalt 

Občerstvovačky približne na siedmom a štrnástom kilometri (Štôla, Svit - Pod 
Skalkou) 

Po preteku bude mať každý bežec k dispozícii sprchu, občerstvenie (ovocie, káva, čaj), 
obed (guláš/kapustnica). 

Kategórie: muži, ženy, (najlepší bežec/bežkyňa do 20 rokov, nad 40 a 50 rokov*)      
* na otvorenie jednotlivej kategórie je potrebných aspoň 10 bežcov 

Odmeny: 

• originálna účastnícka medaila pre každého, kto absolvuje beh 
• vecné ceny pre víťazov kategórii a troch náhodne vyžrebovaných bežcov 

Hlavná cena podujatia je dvojdňový pobyt pre dve osoby s wellnessom v hoteli 
Avalanche. 



Štartovné:  10€ online do 19.3.2017                                                                                                                   
         15€ na mieste v hotovosti  

Každý bežec zaregistrovaný online obdrží pred pretekom štartovací balíček, ktorý 
bude obsahovať : 

1. bežecké rukavice 
2. bežeckú kuklu 
3. tejpovaciu pásku 
4. svietiaci LED pásik 

* Organizátor si vyhradzuje právo pozmeniť štartovací balíček. 

 

Organizátori :  

Martin Svočák - martin.svocak@yahoo.com   +421 948 051 503 
Eduard Dindoffer - edindoffer@yahoo.com     +421 914 242 977 
alsbehtatry@gmail.com 

 

**Preteká sa podľa pravidiel atletiky Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií. 
Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. 
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, 
pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.** 

 

Právna forma 

 Little Berry s.r.o. ,IČO 47704926, DIČ: 2024108240, Terasová 15, Svit ,059 21 

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu 
propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov. 

 

PREVÝŠENIE : 

 

 



MAPA TRATE : 

 

Facebook: https://www.facebook.com/memorialjanasvocaka 

Registrácia: http://behsity.sk/event/detail/podtatransky-krosovy-polmaraton 


