
 
 
 
 

 

PROPOZÍCIE  BEHU 
 

Názov podujatia: BRATISLAVSKÝ CROSS 
   XVIII. ročník 
 
Termín:   7. október 2017 – sobota 
 
Charakter podujatia:  
Beh s individuálnym štartom i meraním času, beh lesným terénom pre všetky vekové kategórie. 

 
Sprievodný program: 
Pre tých najmenších bude pripravený program vo forme hier a súťaží 
v čase od 10:00 do 13:00 hod. v mieste štartu kúpaliska Rosnička. 
 
Všeobecné ustanovenia 
Organizátor:   Hlavné mesto SR Bratislava 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Miesto:              Bratislava – lesný terén Sitina nad kúpaliskom Rosnička v Dúbravke 
Riaditeľ pretekov:     Ing. Peter Vojtko 
Hlavný koordinátor: Mgr. Peter Blaho 
Hlavný rozhodca:     Dušan Richter 
 
Prihlasovanie :   
Internetom:  www.starz.sk a www.prihlasky.vos-tpk.sk 
  https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1187&lng=sk 
 

BRATISLAVSKÝ CROSS 



Osobne: v deň podujatia, 7. 10. 2017,  na kúpalisku Rosnička  najneskôr 1 hodinu pred 
štartom vlastnej kategórie. 

 
Štartové čísla: obdrží každý pretekár pri osobnom prihlásení  
Štartové čísla prihlásených internetom, budú po uhradení štartovného poplatku vydané na kúpalisku 
Rosnička  v deň pretekov. 
 
Štartovné:  
Účastníci behu na  500 m, 1 000 m a 3 000 m    3  €    
Účastníci behu na  6 500 m                5  €    

  
Štartovné sa platí pri prihlásení cez internet - internetbankingom na IBAN –SK16 0900 0000 0050 
2738 6137, kópiu potvrdenia o zaplatení je potrebné predložiť pri preberaní štartového čísla pred 
štartom v deň pretekov.  
 
Pri osobnom prihlasovaní a preberaní štartového čísla uhradíte štartovný poplatok osobne. 
 
Účasť na vlastné náklady alebo na náklady vysielajúcej zložky. 

 
Doprava: električkami smer Dúbravka (vystúpiť pri kúpalisku Rosnička). 
 
Šatne: sú k dispozícii len šatne v rámci kúpaliska.  
 
Poistenie: každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo, organizátor neručí za cenné 

       predmety a peniaze účastníkov podujatia, účastníkov nepoisťuje. 
 
Ceny: získajú prví traja pretekári vo všetkých kategóriách.  
 
Námietky: sa podávajú hlavnému rozhodcovi s uvedením mena, štartového čísla a IČK, ako 

       i predmetu námietky s vkladom 10 €  do 30 min. po zverejnení predbežných výsledkov. 
 
Zdravotná služba bude zabezpečená v priestore cieľa. 
 
Technické ustanovenia 
Štart a cieľ sa nachádza v areáli kúpaliska Rosnička. Štartuje sa individuálnym spôsobom,  

        každých 15 sekúnd 2 pretekári.   
Štartový čas každého pretekára je uvedený na každom štartovom čísle. 
 
Upozorňujeme štartujúcich, aby dbali na správne zoradenie sa na štarte podľa uvedeného času.  

 
Štartové časy prvých pretekárov na jednotlivé trate: 
10:00 ml. a st. žiaci, ml. a st. žiačky    1 000 m 
11:00 dorastenci, dorastenky, ženy, muži   3 000 m 
12:00 deti predškolského a ran. škol. veku         500 m 
12:45 muži, ženy      6 500 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Trate:     
500 m - vyznačená v areáli kúpaliska Rosnička. 
1000 m, 3 000 m a 6 500 m - farebne vyznačené v lesnom teréne. 
 
Informácie o farbe tratí budú v priestoroch štartu v areáli Rosnička. 
 
Kategórie: pozri tabuľku 

IČK Kategória Trať Od Do Vek 

1 chlapci predškol. veku   500 m 2012 2014   3 –  5 r. 

2 dievčatá predškol. veku   500 m 2012 2014   3 –  5 r. 

3 žiaci ran. škol. veku  500 m 2007 2011   6 – 10 r. 

4 žiačky ran. škol. veku   500 m 2007 2011   6 – 10 r. 

5 mladší žiaci  1000 m 2005 2006 11 – 12 r. 

6 mladšie žiačky 1000 m 2005 2006 11 – 12 r. 

7 starší žiaci 1000 m 2003 2004 13 – 14 r. 

8 staršie žiačky 1000 m 2003 2004 13 – 14 r. 

9 mladšie dorastenky  3000 m 2001 2002 15 – 16 r. 

10 staršie dorastenky 3000 m 1999 2000 17 – 18 r. 

11 mladší dorastenci  3000 m 2001 2002 15 – 16 r. 

12 starší dorastenci 3000 m 1999 2000 17 – 18 r. 

13 ženy 19-39 rokov 3000 m 1978 1998 19 – 39 r. 

14 ženy 40-49 rokov 3000 m 1968 1977 40 – 49 r. 

15 ženy 50 rokov a viac 3000 m 1967 - 50 a viac 

16 muži 19 rokov a viac 3000 m 1998 - 19 a viac 

17 muži 19-39 rokov 6500 m 1978 1998 19 – 39 r. 

18 muži 40-49 rokov 6500 m 1968 1977 40 - 49 r. 

19 muži 50-59 rokov 6500 m 1958 1967 50 – 59 r. 

20 muži 60 rokov a viac 6500 m - 1957 60 a viac 

21 ženy 19-39 rokov 6500 m 1978 1998 19 – 39 r. 

22 ženy 40-49 rokov 6500 m 1968 1977 40 – 49 r. 

23 ženy 50-59 rokov 6500 m 1958 1967 50 – 59 r. 

24 Ženy 60 rokov a viac 6500 m - 1957 60 a viac 
 
Výsledky:  
Výsledková listina bude uverejnená na webovej stránke: www.sportsofttiming.sk a www.starz.sk  

 
Sauna a sprcha  pre účastníkov behu od 11:30 do 14:30, cena: 1 €  (bez dodania bielizne) 
 
 
Partneri podujatia: 
 

 


