
Pomlé Run 8 – Propozície 

*Organizátor si vyhradzuje právo upraviť údaje uvedené v propozíciách podľa potreby.* 

 

Priaznivci športu, nadšenci behu a fanúšikovia srandy, zbystrite pozornosť. Radi by sme 

vás pozvali na jedinečnú udalosť, ktorou je výnimočný,  8. ročník Pomlé Run- online! 

Pomlé Run už dlhé roky patrí medzi srdcové záležitosti nielen Šamorínčanov. Deti, 

amatéri, profesionálni športovci, online Pomlé Run 8 je tu pre Vás! 

 

Siahnite na dno svojich limitov, dokážte sami sebe, že na to máte a porovnajte sa so 

svojimi kamarátmi, známymi, príbuznými, či konkurentmi. Tento ročník bude mimoriadne 

súťaživý, dočítajte sa sami! 

 

Celý výťažok za štartovné poputuje Nadácii X-BIONIC® SPHERE na účely organizácie Onco 

Games- víkendu plného športu pre detičky po onkologickej liečbe. 

  

A. Všeobecné informácie  

 

1. Názov podujatia a ročník : Pomlé Run, 8. ročník, online event 

2. Dátum a miesto konania podujatia : 1.5.2021-8.5.2021, kdekoľvek  

3. Organizátor : X-BIONIC® SPHERE a.s. , Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, Slovakia 

4. Hlavný partner podujatia : CZ Slovakia, a.s.  

5. Kontakt na organizátora : info@pomlerun.sk 

6. Časomiera a realizačné zabezpečenie:  SunBell, s.r.o.,  vysledky@vysledkovyservis.sk 

 

B. Disciplíny a kategórie  

 

1. Detský beh 

2. 10 km - hlavný beh* 

3. Šamorín vs. Svet 

*Kategória MUŽI a ŽENY 

 

1. Detský beh: 

Vzdialenosť tohto behu určujú vaše ratolesti. Kedykoľvek, kdekoľvek a koľkokoľvek. To je 

heslo detského behu pre radosť! Zaregistrujte svoje dieťa, odfoťte ho ako beží, postnite 

fotografiu na Instagram a označte @pomlerun alebo @xbionicsphere, a my vašu malú 

hrdinku či malého hrdinu zverejníme a prezdieľame, v systéme sa každému dieťaťu 

vygeneruje diplom (http://vysledky.vysledkovyservis.sk/16625/pomlerun8) , ktorý si môže 

doma vytlačiť a pýšiť sa ním. Pri vytváraní fotografií sa medze fantázii nekladú. Veselému 

popisku, videu, či odkazu priamo od vašich detičiek sa budeme dvojnásobne tešiť.  

 

2. 10 km- hlavný beh 

Vlajková loď našej súťaže je tu aj v online podobe. Dávame vám veľa voľnosti. Registrujte sa 

online, zaplaťte poplatok putujúci na dobrú vec a hor sa na beh! Kdekoľvek! Len nech je to 

10km. Prostredníctvom online aplikácie si svoje skóre zaregistrujete v online systéme a ste 
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v hre! Priebežné výsledky môžete sledovať na 

http://vysledky.vysledkovyservis.sk/16625/pomlerun8. POZOR! Zabehli ste super čas, ale 

niekto Vás hneď na druhý deň tromfol? Nevadí! „Link“ s výsledkom môžete meniť počas 

celého trvania pretekov- teda od 1.5.-8.5. Hecujte sa k lepším výsledkom kľudne aj každý 

deň!  

Viac informácií o fungovaní online systému nájdete nižšie v sekcii ZAZNAMENÁVANIE 

VÝSLEDKOV ONLINE 

 

3. Šamorín vs. Svet 

V neposlednom rade tu máme novinku! Vyber si, za koho pobežíš a nabehaj pre svoj tím čo 

najviac km! Nielenže sa ti tvoje telo poďakuje za pohyb, ale aj tvoje ego bude pohladené 

víťazstvom. Tak ako? Beháš za team Šamorín alebo zvyšok Sveta? 

Do kategórie Šamorín vs. Svet je možné prihlásiť sa ako do doplnkovej kategórie Hlavného 

behu- úplne zdarma. V tejto kategórii ide o to, ktorý tím nabehá viac, čím viac beháte, čím 

viac „linkov“ (maximálne 8) za svoj tím zaregistrujete, tým lepšie. Priebežne môžete svoje 

výsledky sledovať na http://vysledky.vysledkovyservis.sk/16625/pomlerun8 .  

Viac informácií o fungovaní online systému nájdete v sekcii ZAZNAMENÁVANIE VÝSLEDKOV 

ONLINE 

 

Súťaž šamorínskych športových klubov a Súťaž o najrýchlejšieho Šamorínčana/Šamorínčanku :  

Šamorínske športové kluby budú medzi sebou súťažiť v rámci hlavného behu o putovný zvon. Víťaza 
určí súčet časov prvých troch bežcov za klub. Minimálny počet bežcov za klub sú traja, maximálny 
počet je neobmedzený. Víťaz bude vyhlásený iba pri účasti viac ako troch klubov.  

Najrýchlejší Šamorínčan/ka v hlavnom behu získa putovný zvon s vygravírovaným menom. 

C. Prihlasovanie 

Prihlasovanie je možné na webstránke www.pomlerun.sk/registracia do 08.05. do 12:00. alebo do 

termínu, kedy bude organizátor nútený z kapacitných dôvodov prihlasovanie zastaviť. Vaše meno sa 

na zozname prihlásených zobrazí ihneď. Priebežné výsledky sa na webe 

http://vysledky.vysledkovyservis.sk/16625/pomlerun8 budú aktualizovať na dennej báze 

a vyhodnotenie prebehne 9.5.2021.  

D. Štartovné  

 

1. Detský bez- ZDARMA 

2. 10km- hlavný beh – 10€ (celá suma putuje na charitu) 

3. Šamorín vs. Svet- ZDARMA (iba ako doplnková kategória k 10km- hlavnému behu) 

 

E. Spôsob platby 
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Štartovné je možné uhradiť len online na webstránke : www.pomlerun.sk/registrácia 

prostredníctvom platobnej karty.  

Platbu nie je možné uhradiť hromadne za viacerých pretekárov, ani bankovým prevodom. 

Uhradené štartovné nie je možné vrátiť. Na zaplatené štartovné sa nevzťahujú STORNO 

podmienky.  

 

F. Zľava X-BIONIC® a TRIČKO po dobehu 

Po registrácii, v potvrdení, obdrží každý účastník online zľavový kód na nákup v online obchode X-

BIONIC®, platný od 2.4.-8.5.2021 

Každý účastník Hlavného behu obdrží POMLÉ RUN 8 tričko   

Tričká si môžete nechať poslať domov kuriérom ZDARMA, ale opäť, ak máte radi životné prostredie 

tak, ako my, v nedeľu 09.05.2021 od 12:00-16:00 budeme v Šamorínskom parku pri mestskom úrade 

pri našom „TRABANTE“ odovzdávať tričká. Je na Vás, ktorú alternatívu si zvolíte pri registrácii. 

 

ZAZNAMENÁVANIE VÝSLEDKOV ONLINE- MERANIE ČASU 

Počet km si odmeria každý sám prostredníctvom športových hodiniek, alebo aplikácie v mobile. 

 

GPS link na aktivitu je POVINNÝ. Nepoužívajte preto na zaznamenanie svojej aktivity aplikácie, z 

ktorých nie je možné aktivity zdieľať linkom. Sú to aplikácie, ktoré umožňujú prezerať si tvoje aktivity 

iba v mobile a nie na webe. Medzi aplikácie, ktoré nepodporujú zdieľanie linku patria napr: Nike 

Run Club, Runtastic, MiFit, Google Fit, Zeopoxa, Huawei Health a ďalšie. V prípade, že 

nedisponujete potrebnými aplikáciami k zaznamenaniu výsledkov prostredníctvom linku- napíšte 

nám na info@pomlerun.sk  

 

Viditeľnosť aktivity na webe musíš mať nastavenú ako verejnú. Podmienkou je, aby aktivitu 

zaznamenalo GPS. Manuálne vytvorené aktivity sú zo súťaže vylúčené. Účastník výzvy svoje výsledné 

kilometre/čas zapíše do výsledkovej listiny. 

 

Tieto aplikácie: Garmin, Polar, Suunto, STRAVA podporujú stiahnutie GPS linku tvojho výkonu cez 

ich webovú stránku, ktorý potom skopíruješ do výsledkového systému. 

 

POSTUP PRE ZADÁVANIE ČASU/KM  

 

Vo výsledkoch pri svojom mene klikni na „Zadať km“/„Zadať čas“. 

Zadaj svoj dátum narodenia v predpísanom formáte – DD-MM-YYYY (slúži na overenie identity). 

Zadaj svoje kilometre/čas 

Ak chceš súťažiť o ceny, vlož link/y na svoju GPS aktivitu/y. 

Klikni na „Poslať“ a hotovo. Tvoj výkon bol zaznamenaný. 

 

Ak Ti niečo nefunguje, napíš výsledkovému servisu cez ikonu v pravom hornom rohu. 

 

Dôležité upozornenie k zadávaniu časov: Výsledný čas je čas od začiatku vašej aktivity až do jej 
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úplného konca, vrátane všetkých zastavení. Tento čas zapíšte ako výsledný. Nie „moving time“, ktorý 

je len čistým časom v pohybe a nezaznamenáva vaše prestávky a zastavenia. 

Dôležité upozornenie k zadávaniu kilometrov: Svoje absolvované kilometre si môžeš do výsledkov 

zapisovať priebežne, alebo si ich na konci výzvy spočítaj a zapíš ako jedno číslo. 

 

Kontrola aktivít a vyhodnocovanie výsledkov bude prebiehať priebežne. Výsledky vyhlásime hneď po 

ukončení kontroly 09.05.2021 

Akákoľvek pochybnosť o nabehaných kilometroch, častého vypadnutia gps, prípadne viacero výkyvov 

v trase počas behu – takéto výsledky budeme považovať ihneď za neplatné a nebudeme ich evidovať 

ako platné a validné 

 

Vyhodnocovanie : 09.05.2021 zverejníme na sociálnych sieťach víťazov a výsledky POMLÉ RUN 8. 

Beháme pre dobrú vec, preto sa v rámci tohto ročníka budú oceňovať len Najrýchlejší Šamorínsky 

športový klub a Najrýchlejší Šamorínčan/ka, a to našími putovnými ZVONMI. 

 

G. Bezpečnosť a zdravotné poistenie  

Organizátor nepreberá zodpovednosť za prípadné ujmy na zdraví, súvisiace s účasťou pretekárov na 

podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. 

 

GDPR A SPRACOVANIE ÚDAJOV : 

http://www.vysledkovyservis.sk/data/suhlas/suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov-a-prehlasenie-

o-oboznameni-sa-s-podmienkami-podujatia.pdf 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely 

Svojím (dobrovoľným) súhlasom v online registrácii dávate súhlas na: 

Zaradenie do databázy účastníkov, s možnosťou zasielanie noviniek a propagačných informácií 

Prevádzkovateľa. 
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POTVRDENIE REGISTRÁCIE hlavný beh a samorin vs.svet 

AHOJ,  (meno účastníka),  

 

ďakujeme za tvoju registráciu na 8. ročník Pomlé Run, tentokrát online.   

Tešíme sa, že aj v týchto ťažkých časoch vieme byť súčasťou tvojho života, vniesť doňho trocha športu 

a napätia, a zároveň sme radi, že aj vďaka tebe, sa detičky po onkologickej liečbe môžu tešiť na ONCO 

Games- víkend plný súťaží a športu.  

Tvoj príspevok vyčarí nejeden úsmev na  detskej tvári. 

Posielame ti  ONLINE 20% zľavový kód: POMLE20, platný od 2.4. do 9.5. v online obchode na 

nezľavnený tovar https://x-bionic.sk/  

Poriadne si preštuduj propozície na www.pomlerun.sk , aby si mal/-a jasno akým systémom si vieš 

výsledky zaznamenať 

Ak si si vybral možnosť doručenia trička kuriérom, bude ťa priamo kontaktovať, ak si pre tričko prídeš 

osobne, tešíme sa na teba v nedeľu 9.4.2021 od 12:00-16:00 v parku pri Mestskom úrade pri našom 

„TRABANTE“, určite nás nájdeš. 

Sleduj nás na INSTA @pomlerun, taguj nás, zdieľaj s nami svoj beh, použi naše gify, daj o sebe vedieť! 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktuj na e-mailovej adrese info@pomlerun.sk  

Run, run, run, Pomlé Run!!! 

 

 

POTVRDENIE REGISTRÁCIE hlavný beh a samorin vs.svet 

AHOJ, (meno účastníka) 

Tešíme sa, že si s nami zabeháš na 8. ročníku Pomlé run! 

Posielame ti  ONLINE 20% zľavový kód: POMLE20, platný od 2.4. do 9.5. v online obchode na 

nezľavnený tovar https://x-bionic.sk/  

Tentokrát sa síce neuvidíme v cieli, ale radi si pozrieme tvoju bežeckú fotku.  

Popros rodičov, nech ti urobia krásnu fotku, na ktorej označia @xbionicsphere (FB/IG) alebo 

@pomlerun (IG) a vidíme sa aspoň takto. 

Na zozname prihlásených na teba bude čakať krásny diplom, ktorým sa môžeš doma pýšiť tu(link) 

Run, run, run, Pomlé Run!!! 
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