
 
                      

                      BEH ŠENKVICKÝM 

             CHOTÁROM 2020 
2.ročník 

 
 
Organizátor:                 Kultúrne a informačné stredisko Šenkvice, Obec Šenkvice 
 
Termín:                         25.10.2020 
 
Čas podujatia:              12:00 – 20:00 hod. 
 
Miesto podujatia:        Námestie Gabriela Kolinoviča a chotárne časti obce Šenkvice 
 
Štart:                             14:00 hod. detské behy 
                                       15.00 hod. beh – 8,3 km 
                                       15.10 hod. beh – 5,4 km 
  
Sprievodný program:  Ľudová hudba, degustácia šenkvických vín,… 
 
Prihlasovanie:               
                                       prihlásiť sa môžete do 22.10. 2020 (pokiaľ nebude kapacita     
                                       bežcov naplnená skôr). Na detské behy sa bude prihlasovať    
                                       v deň podujatia. 
 
Štartovné:                     Hlavné behy: 10,- eur 
                                       
                                       Detské behy: 0,- eur 
 
Časový limit:                90 minút  
 
Účastnícky limit:          Limitovaný počet bežcov: 250. 
                                       Limitovaný počet detí: 80. 
 
Prezentácia:                 v deň konania preteku od 11:00 do 14:30 hod. 
 
Kategórie:                    Detské behy: 
                                      vek 0 až 6 rokov – dĺžka trate 100 m 
                                      vek 7 až 11 rokov – dĺžka trate 400 m 
                                      vek 12 až 15 rokov – dĺžka trate 400 m 
 



REGISTRÁCIA DETÍ: Deti je potrebné zaregistrovať na email: 
kultura@senkvice.org, kde napíšete MENO, PRIEZVISKO a VEK dieťaťa. 
Najneskôr do 23.10.2020, alebo do naplnenia kapacity. 
 
                                      Hlavné behy (8,3km a 5,4km): 
 

1. Miesto Muži do 39 rokov   
1. Miesto Muži 40- 49 rokov 
1.Miesto Muži nad 50 rokov  
1. Miesto Ženy do 39 rokov  
1. Miesto Ženy 40- 49 rokov 
1. Miesto Ženy nad 50 rokov 

2. Miesto Muži do 39 rokov   
2. Miesto Muži 40- 49 rokov 
2.Miesto Muži nad 50 rokov  
2. Miesto Ženy do 39 rokov  
2. Miesto Ženy 40- 49 rokov 
2. Miesto Ženy nad 50 rokov 

 

3. Miesto Muži do 39 rokov   
3. Miesto Muži 40- 49 rokov 
3.Miesto Muži nad 50 rokov  
3. Miesto Ženy do 39 rokov  
3. Miesto Ženy 40- 49 rokov 
3. Miesto Ženy nad 50 rokov 

 

Najrýchlejší Šenkvičan 

Najrýchlejšia Šenkvičanka 

 
 
Časomiera:                      VOS-TPK 
Občerstvenie:                  Na 8,3km trati  – na 5. kilometri: voda/sladený nápoj 
                                          Na 5,4km trati  – na 2. kilometri: voda/sladený nápoj 
                                          V cieli: nápoj, keksík 
                                         
Šatňa, toalety:                 V priestoroch Kultúrneho strediska bude zabezpečená        
                                          šatňa, úschovňa, WC.   
 
Zdravotná služba:           V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii záchranná  
                                          zdravotná služba 



 
Vyhodnotenie:                 17:00 hod. – vyhlásenie výsledkov 
 
Ceny:                                Prví traja v kategórii získajú vecnú cenu,  
                                          všetci pretekári obdržia pamätnú medailu, štartové číslo  
                                          s čipom na meranie času, výsledkovú sms, občerstvenie na  
                                          trati i v cieli a lístok na degustáciu štyroch vzoriek vína. 
 
Organizátor:                   Mgr. Alexandra Stránska – 0918 295 335 
                                                                                     033/64 86 044 
                                                                                     kultura@senkvice.org 
 
Web:                                 fb.me/behsenkvickymchotarom                          
                                          www.senkvice.org  
                                          http://beh.sk/terminy/page/6/  
 
 

Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný zabezpečiť si 
individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na 
majetku alebo na zdraví súvisiace a s účasťou pretekárov na podujatí. 

 

Poskytnutím osobných údajov pri registrácií na podujatie Beh Šenkvickým chotárom 
dávate súhlas organizátorovi podujatia na spracovanie vašich osobných údajov v 
informačnom systéme podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov pre organizačné a spravodajské účely a zároveň súhlas na 
použitie fotografických, zvukových a video záznamov zhotovených organizátorom 
podujatia, alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, 
v propagačných materiáloch podujatia bez náhrady a nároku na autorské práva. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


