
   

 

   

 

PROPOZÍCIE 
 

TIPOS Národný beh DEVÍN – BRATISLAVA 
75. ročník 

 
Charakteristika podujatia 
Národný beh Devín – Bratislava je najstarším cestný behom na Slovensku, ktorého 1. ročník sa konal 24. apríla 1921. V jeho 
vyše storočnej histórií sa z rozličných príčin niekoľko ročníkov neuskutočnilo, preto je v tomto roku v poradí 75. ročník. 
 
Usporiadateľ 

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 
MADWIRE, s.r.o. 
 
Hlavní funkcionári 
Riaditeľ pretekov: Ladislav Križan 
Manažér pretekov: Jozef Pukalovič  
Bezpečnostný manažér pretekov: Peter France 
Bezpečnostný konzultant pretekov: Martin Královič 
Vedúci rozhodca pretekov: Renáta Polanská 
Odborný konzultant: Ján Koštial 
 
Termín a miesto 

Nedeľa 16.04.2023 – štart 10:00 hod. - Devín 
 

Podmienky účasti Národného behu Devín - Bratislava 
• vyplnenie registračného formulára (prihlášky) a uhradenie štartovného poplatku 

• dobrý zdravotný stav a súhlas so spracovaním osobných údajov pri registrácii 

• Rešpektovanie atletických pravidiel WA a propozícií Národného behu Devín – Bratislava  
(viď www.devin-bratislava.eu, www.starz.sk) 

• dodržiavanie organizačných pokynov v čase konania podujatia. 
 

Postup pri registrácii online 
www.predpredaj.sk 

 

V prihláške uveďte váš najlepší dosiahnutý výkon za posledné dva roky na trati 10 km. Na základe týchto údajov vás 
zaradíme do štartových zón. Pretekári sa musia pred štartom zaradiť do príslušnej zóny, uvedenej na svojom štartovom 
čísle. Počet zón bude závisieť od celkového počtu účastníkov. Štart jednotlivých zón bude nasledovať po sebe v 
pravidelných časových intervaloch. 

 
Pri registrácií uveďte vybraný spôsob vašej dopravy na štart. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť túto voľbu, za 
účelom rovnomerného rozloženia pretekárov v autobusoch.  
Online registrácia je možná len do 11.4.2023 do 20:00. 
 

Vyzdvihnutie štartového čísla = prezentácia pretekárov registrovaných on-line, a registrácia na mieste s platbou 
štartovného poplatku na mieste v hotovosti bude možná v dňoch: 

 
14.04. a 15.04.2023 v čase 12:00 - 19:00 hod. – Junácka 6, budova Slovenského olympijského a športového výboru  
(Dom športu) 
 

http://www.devin-bratislava.eu/
http://www.starz.sk/
http://www.predpredaj.sk/


   

 

   

 

Online registrácia pre firmy (hromadná úhrada štartovného) 
V prípade záujmu o hromadné prihlásenie pretekárov a platbu štartovného na faktúru prosíme o zaslanie počtu 
záujemcov (spolu so špecifikáciou disciplíny) a fakturačné údaje na registracia@becool.sk. Na základe počtu bežcov a 
vystavenej faktúry obdržíte “voľné” registračné vouchery. Každý bežec si následne sám pomocou voucheru vykoná 
online registráciu. 

 

Mimobratislavskí účastníci sa môžu prezentovať a prevziať si štartové číslo – v deň podujatia 16.04.2023 v čase 7:00 - 
8:00 hod. na Námestí Ľ. Štúra (Propeler) v Bratislave. Nová registrácia v deň pretekov nie je možná. 

 
Trasa pretekov 
A - Hlavný beh , kategórie: M, M40, M50, M60, Ž, Ž40, Ž50, Ž60 a firemný beh. 
Štart od 10:00 hod., parkovisko pod hradom Devín. Preteková vzdialenosť 11,625 km (trasa pretekov bude v porovnaní s 
poslednými rokmi mierne upravená). V každej zóne bude najviac 1000 pretekárov. Štart zón: 1. – 10:00 hod., 2. – 10:03 
hod., 3. – 10:06 hod., 4. – 10:09 hod., 5. – 10:12 hod. 

 
B - Malý Devín - sprievodný beh sa koná pre kategórie detí do 15 rokov: CH10-12, CH13-15, D10-12, D13-
15, rekreační bežci R (bez vekových kategórií) a školské tímy. 
Štart o 10:00, pod Mostom Lafranconi, Bratislava. Preteková vzdialenosť 2,8 km. 

 
Cieľ 
Spoločný cieľ pre trasy A aj B v centre mesta Bratislava – medzi Nám. Ľ. Štúra a Cafe Propeller. 

 
Kategórie 
Pretekári sa zaraďujú do vekovej 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, 11,625 km Trasa B, 2,8 km 

IPK kategória rok narodenia IPK kategória rok narodenia 

M muži 16 - 39 rokov 2007 – 1984 CH10 chlapci 10 - 12 rokov 2013 – 2011 

M40 muži 40 - 49 rokov 1983 – 1974 CH13 chlapci 13 - 15 rokov 2010 – 2008 

M50 muži 50 - 59 rokov 1973 – 1964 D10 dievčatá 10 - 12 rokov 2013 – 2011 

M60 muži 60 rokov a viac 1963 a starší D13 dievčatá 13 - 15 rokov 2010 – 2008 

Ž ženy 16 - 39 rokov 2007 – 1984 R rekreační bežci od 16 rokov, mix 2007 a starší 

Ž40 ženy 40 - 49 rokov 1983 – 1974  

Ž50 ženy 50 - 59 rokov 1973 – 1964 

Ž60 ženy 60 rokov a viac 1963 a staršie 

 
Súťaž tímov 
Firemný beh  
Organizátor vyhlasuje na trase A súťaž firemných tímov, ktorá je určená firmám a podnikom. Tímy sú zmiešaného 
charakteru bez rozdielu pohlavia a vekovej kategórie. 

 

Školské tímy 
Na trase B – Malý Devín je vyhlásená súťaž základných škôl, osemročných gymnázií a športových klubov (zmiešané 
tímy). 

 
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 pretekárov do políčka s názvom 
“Názov firemného tímu/školského družstva”. O poradí tímov (družstiev) rozhoduje súčet časov piatich najlepšie 
umiestnených členov každého tímu. Poradie firiem a škôl bude súčasťou výsledkovej listiny. 
 

mailto:registracia@becool.sk


   

 

   

 

Časový limit  
1:45 hod. od štartu poslednej vlny. 

 
Štartovné 
HLAVNÝ BEH: VŠETKY KATEGÓRIE 
19,00 EUR pre účastníkov prihlásených online do 31.3.2023 vrátane 
22,00 EUR pre účastníkov prihlásených online a osobne (na mieste registrácie) po tomto dátume 

 
MALÝ DEVÍN:  
KATEGÓRIE DO 15 ROKOV 
9,00 EUR pre účastníkov prihlásených online do 31.3.2023 vrátane 
12,00 EUR pre účastníkov prihlásených online a osobne (na mieste registrácie) po tomto dátume 
KATEGÓRIA R 
15,00 EUR pre účastníkov prihlásených online do 31.3.2023 vrátane 
19,00 EUR pre účastníkov prihlásených online a osobne (na mieste registrácie) po tomto dátume 

 
ZŤP: VŠETKY KATEGÓRIE 
7,00 EUR pre držiteľov preukazu ZŤP bez rozdielu spôsobu platby (v prípade záujmu o ZŤP registráciu, píšte prosím na 
registracia@becool.sk, kde obratom obdržíte registračný voucher) 

 

Štartovný poplatok zahŕňa 

• štartové číslo s čipom 

• štartová obálka 

• 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 
5 000 prihlásených s riadne uhradením štartovným (4200 na trase A a 800 na trase B). 

 
Štartové čísla 
Štartové čísla budú prideľované po zaplatení štartového poplatku. Na štartovom čísle bude vyznačené zaradenie bežca 
do štartového sektora trasy A, určeného podľa uvedeného času pri registrácii. Neuvedenie výkonu znamená automatické 
zaradenie do posledného sektoru. Štart jednotlivých vĺn bude predbežne v 3-minútových intervaloch (informáciu o 
presnom zaradení do konkrétneho sektoru/vlny dostanú pretekári v týždni konania podujatia – bude zverejnená aj na 
prezentácii). 

 

Na štarte trasy B bude umožnené vstúpiť do prednej časti 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. 
 
 

mailto:registracia@becool.sk
http://www.predpredaj.sk/


   

 

   

 

Doprava na štart 

• Autobus z Vajanského nábrežia 7:45 hod. 

• Autobus z Vajanského nábrežia 8:15 hod. 

• Autobus z Vajanského nábrežia 8:45 hod. 

• Autobus z Hlavnej stanice ŽSR 8:30 hod.* 

• Autobus od Riviéry v Karlovej Vsi 8:00 hod.* 

• Autobus od Riviéry v Karlovej Vsi 8:30 hod.* 

• Autobus od Riviéry v Karlovej Vsi 9:00 hod.* 

• Kyvadlová doprava z Devínskej Novej Vsi* 

 
UPOZORNENIE: * Voľby označené hviezdičkou sú len pre účastníkov hlavného behu so štartom v Devíne, a to len pre 
bežcov, ktorí si už vyzdvihli svoje štartové číslo na Junáckej ul. Autobus ide priamo na štart – nezachádza na Kúpeľnú 
ulicu! 

 
Doprava na štart je zabezpečená autobusmi Dopravného podniku mesta Bratislava označených logom 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 bude o 9:00 hod. 

 
Šatne 
Autobusy zabezpečia prevoz vecí pretekárov zo štartu do cieľa. Veci je potrebné odovzdať do autobusov označených 
podľa štartových čísel v čase od 8:00 do 9:55 hod. Po dobehnutí do cieľa si svoju batožinu        pretekári vyzdvihnú z tých 
istých autobusov na Vajanského nábreží. 

 
Organizátor nepreberá zodpovednosť za cennosti uložené do autobusov! 

 
Občerstvenie 
Na trati hlavného behu – trase A bude u m i e s t n e n á  jedna občerstvovacia stanica. Po prebehnutí cieľom 
bude pretekárom k  dispozícii voda a občerstvenie. 

 

Výsledky 
Oficiálne výsledky sú určované na základe času od štartového výstrelu príslušnej zóny do momentu prebehnutia cieľom 
(gun time zóny). Výsledky budú zverejnené po podujatí na internetových stránkach www.starz.sk, www.devin- 
bratislava.eu, www.sportsofttiming.sk. 

 

Dosiahnutý výsledok bude zaslaný bežcom v deň podujatia vo forme SMS na ich  číslo mobilného telefónu uvedeného 
v                         prihláške. 

 

Ceny 
Prví traja pretekári v každej kategórií budú ocenení trofejou a vecnými cenami. Pre kategóriu R sa ceny neudeľujú. Traja 
pretekári a pretekárky s najlepšími časmi v absolútnom poradí hlavného behu získajú finančnú  odmenu. Oceňovaní budú 
aj najrýchlejší muž a najrýchlejšia žena so slovenskou štátnou príslušnosťou. Víťazné družstvá v súťaži tímov získajú vecné 
ceny. 

 
Vyhlasovanie výsledkov 
Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční v deň podujatia cca od 12:15 hod. na Hviezdoslavovom námestí. 
Poradie kategórií vyhlasovania výsledkov bude nasledovné: 1. Žiacke kategórie - Malý Devín vekovo vzostupne, začínajúc 
dievčatami (Malý Devín), 2. Kategórie dospelých - vekovo vzostupne, začínajúc ženami, 3. Súťaž školských a firemných 
tímov (vyhlásené a odmenené budú len víťazné tímy). 

 
Poistenie 
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody 
na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na  podujatí. 

http://www.starz.sk/
http://www.devin-bratislava.eu/
http://www.devin-bratislava.eu/
http://www.sportsofttiming.sk/


   

 

   

 

 

Zdravotná služba 

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 vedúcemu rozhodcovi do 30 minút po 
vyhlásení výsledkov v cieli pretekov. Odvolanie sa voči výsledku protestu, t.j. nasledujúci protest sa podáva písomne, 
spolu s poplatkom 20€ a to do 30 min. po vyhlásení výsledku prvého protestu. V tomto prípade je rozhodnutie jury 
konečné.  

 
Kontakty 
Web stránka podujatia www.devin-bratislava.eu. 
Web stránka organizátora www.starz.sk 
Kontaktný e-mail: devin@starz.sk + registracia@becool.sk + info@vos-tpk.sk Informácie 
telefonicky: +421 (0)2 443 734 77 
 
Organizátori si vyhradzujú právo na doplnenie a zmenu propozícií do štartu podujatia. 
 

http://www.devin-bratislava.eu/
http://www.starz.sk/
mailto:devin@starz.sk
mailto:registracia@becool.sk
mailto:info@vos-tpk.sk

