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Obec Most pri Bratislave, Veterná ulica č. 147.
Trávnatá plocha vedľa hokejbalového ihriska.

X-KEMP o.z.
info.xcamp@gmail.com

26. August 2017

Čiastočne asfaltový a prírodný spevnený povrch, trať v 
dĺžke 6km a 12km. 
* Bežci s 12km traťou bežia dve 6 kilometrové kolá.

Asfaltový povrch od 300m do 800m podľa vekovej 
kategórie.

Usporiadateľ:

Miesto konania:

Trať hlavný pretek:

Trať mládež:

Dátum podujatia:



Mapa trate

Na daľšej strane nájdeš informácie potrebné k registrácii.



Registrácia je možná cez nášho partnera, ktorý zabezpečuje 
časomieru. Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom 
alebo kreditnou kartou.

Registráciu je možné vykonať aj na mieste. 

Registrácia: 
https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1138&lng=sk

alebo cez našu webovú stránku www.mostrun.sk

Dospelí - Beh 6km, 12km - 10 Eur
Nordic Walking - 6km, 12km - 10 Eur
Mládež (do 15 rokov) - 300m, 600m, 800m - 5 Eur
Platba a registrácia na mieste - cena rovnaká
Piatok večer od 18:00 do 21:00 / Sobota ráno od 7:30 do 
8:45

Prezentáciu (výdaj čipov, štartového balíčku atď.) je možné 
absolvovať deň vopred (25. August - Piatok) v mieste 
konania od 16:00 do 21:00 alebo v deň konania podujatia od
7:00 do 9:00.

Registrácia účastníkov:

Štartovné:

Prezentácia účastníkov:



Je nutné aby každý neplnoletý účastník prišiel na 
prezentáciu v sprievode zákonného zástupcu, poprípade s 
vytlačeným a podpísaným reverzom od zákonného 
zástupcu.

Reverz nájdete tu: http://bit.ly/2rCLv7J

7:00 - 9:00:  Registrácia a prezentácia pretekárov
9:00 - štart preteku Mládež v poradí kategorií
10:00 - štart hlavného preteku a Nordic Walking
12:30 - vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien

* Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu časového 
harmonogramu, o príp. zmene budete informovaný.

Prezentácia mládeže:

Kategórie:

Časový harmonogram:



Budeme veľmi radi ak si so sebou priveziete aj divákov. 
Spoločne tak pre bežcov vytvoríme neopakovateľnú 
atmosféru. 
Pre všetkých bude pripravený pojazdný bufet s občertvením 
a chladeními nápojmi. 

- akékoľvek otázky smerujte na info.xcamp@gmail.com
- každý pretekár zodpovedá za svoj zdravotný stav a 
štartuje na vlastnú zodpovednosť
- usporiadateľ si vyhradzuje právo neusporiadania preteku v 
zmysle všeobecnej prevencie a ochrany zdravia a majetku - 
v prípade veľmi nepriaznivých podmienok počasia

www.mostrun.skfb.me/MOSTRUN2017

Sprievodné aktivity:

Dodatočné ustanovenia:


