
BEH OSLOBODENIA KRUPINA   14.3.2020 
 

Mesto Krupina,   
 srdečne pozýva  všetkých nadšencov behu na  6.ročník 

Behu oslobodenia Krupina 2020,  
ktorý sa uskutoční dňa  14.marca 2020,  Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina 

 

PROPOZÍCIE BEHU OSLOBODENIA KRUPINA 2020 

Deti /Žiaci / Dorast / Ženy / Muži / 

 

 

DÁTUM:                 14.marec 2020  

DĹŽKA TRATE:      rôzna, podľa kategórii /uvedené nižšie 150m  až 10 km/ 

POVRCH :              asfalt 

MIESTO KONANIA / ŠTART – CIEĽ:          Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina  

REGISTRÁCIA:       na mieste štartu:    

                                            od 13.00 – deti, prípravka, mladší a starší žiaci 

                                            od 14.00 – dorastenci, ženy, muži       

                                 On-line registrácia končí 13.3. 2020 o 20.00 hod. 

                                 Prihlasovací formulár:        dodáme aktuálny 

                              

 

                                 Žiadame pretekárov, aby v prihlasovacom formulári  

                                 vypisovali všetky údaje s diakritikou !!!!!! 

 

ŠTARTOVNÉ:          2 €   -  Ženy a Muži  všetky kategórie  - uhradené pri registrácii 

                                 /deti, žiaci, dorast  - bez štartovného poplatku/ 

 

PREZENTÁCIA:     Na mieste v deň preteku - Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina  
 

ŠTART:                    13.30 – 14.30. - 15.00 hod.     /uvedené nižšie podľa kategórií/ 

 

PRIESTOR NA PREZLIEKANIE:     Dom služieb, Svätotrojičné nám.5 

                                                                                                                                                                   

OBČERSTVENIE:    Detské kategórie:     džús, napolitánka, čokoláda, čaj 

                                 Dospelí:  minerálka, banán, čokoláda, bageta, čaj, športový  

                                                   sťahovací vak       

 

 



Beh oslobodenia Krupina 2020 
14.marec 2020 

Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina 

              

 

KATEGÓRIE:                         REGISTRÁCIA:  od 13.00                         Dĺžka trate:     

 

                                          Štart:    13.30  

Chlapci        rok nar. 2013 a mladší                                                        150 m            

Dievčatá      rok nar. 2013 a mladší                                                       150 m            

 

                                                                   Štart:    13.40 

Prípravka chlapci        rok nar. 2012-2011                                            400 m       

Prípravka dievčatá      rok nar. 2012-2011                                           400 m       

      

 

                          Štart:    13.50 

Mladšie žiačky      rok nar. 2010-2008                                                     650 m             

Mladší žiaci           rok nar. 2010-2008                                                   1000 m              

Staršie žiačky        rok nar. 2007-2005                                                   1000 m       

 

14.00 - 14.20    Vyhodnotenie detských kategórií 

14.20 – 14.30 Program 

 

REGISTRÁCIA:  od 14.00 

  

                                        Štart:    14.30 

Starší žiaci            rok nar. 2007-2005                                                   2000 m           

Dorastenky          rok nar. 2004-2002                                                   2000 m            

Ženy nad 40 r.                                                                                           2000 m           

Dorastenci            rok nar. 2004-2002                                                  3000 m            

Ženy  do 40 r.                                                                                           3000 m                   

Muži bez rozdielu veku nad 18 r.                                                          3000 m           

 

                                   Štart:    15.00 

Ženy bez rozdielu veku nad 18 r.                                                           5000 m           

Muži do 40 r.                                                                                             5000 m           

Muži nad 40 r.                                                                                           5000 m           

Muži do 40 r.                                                                                           10 000 m           

Muži nad 40 r.                                                                                         10 000 m           

 



 

CENY:     Detské kategórie:      

                 Každý malý účastník získa účastnícku medailu a magnetku  

                 Prvé tri miesta v každej kategórii budú vecne ocenené: 

                        medaila, diplom, hrnček Behu oslobodenia, sladkosť                 

              Dospelí:        

              Každý účastník získa účastnícku medailu, magnetku, športový sťahovací vak 

               a štartovacie číslo na pamiatku 

               Prví traja bežci v každej kategórii budú vecne ocenení:  

                         medaila, diplom, hrnček Behu oslobodenia,  vecná cena 

                                
              
POISTENIE: 
Všetci Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie na toto 
podujatie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, 
súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti 
Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal 
informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa 
akejkoľvek disciplíny. Každý Účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. 
 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY A UPOZORNENIA: 
• Všetci účastníci behu sú povinní dodržiavať pokyny organizátorov! 
• Každý účastník sa môže zaregistrovať iba na jednu zvolenú disciplínu behu.  
   Účasť jedného pretekára vo viacerých disciplínach organizátor nepovolí. 
• Štartové číslo pridelené účastníkovi podujatia je neprenosné na inú osobu. 
• Akýkoľvek doprovod pretekárov na trati (na bicykli, kolobežke, korčuliach, či iným     
   spôsobom) je striktne zakázaný a môže viesť k diskvalifikácii takto doprevádzaného  
   pretekára. Na trati je povolený iba pohyb vozidiel a cyklistov označených a s  
   povolením organizátorov. 

 

INFORMÁCIE:         

na tel.č:  0918 869 100,  alebo email: ic@krupina.sk   

 www.krupina.sk, www.beh.sk 

 

Preteky sa budú konať za každého počasia! 
 

 

 

http://www.krupina.sk/
http://www.beh.sk/

