
Nočný beh Trebišov 

2017 
 

 

Propozície: 

 

Dátum, štart: sobota 10. 6. 2017, 21:00 

Dĺţka trate: 5 km a 10 km 

Povrch: pevný povrch (asfalt, betón, dlaţba) 

Prezentácia: vopred v predajni Exisport v Trebišove (podmienky uvedené niţšie)  

                     alebo na mieste štartu v čase 17:30 – 20:30 

Kategórie 

5 km – Hobby nočný beh Trebišov 

• Deti 14 a menej rokov + plnoletá osoba 

• Juniori 15 - 19 rokov 

• Juniorky 15 - 19 rokov 

• Muţi 20 - 39 rokov 

• Ţeny 20 - 39 rokov 

• Muţi 40 a viac rokov 

• Ţeny 40 a viac rokov 

 

10 km– Nočný beh Trebišov 
• Juniori 15 - 19 rokov 

• Juniorky 15 - 19 rokov 

• Muţi 20 - 39 rokov 

• Ţeny 20 - 39 rokov 

• Muţi 40 - 49 rokov 

• Ţeny 40 - 49 rokov 

• Muţi 50 a viac rokov   

• Ţeny 50 a viac rokov 

 

Štartovné 

• 5 € / osoba   - online registrácia + online platba (do 20.mája) 

• 8 € / osoba   - online registrácia + online platba (od 21.mája do 5. júna)   

• 10 € / osoba - registrácia na mieste v deň preteku / platba na mieste v deň preteku 

 

Štartovné sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet: 

• č. ú.: 2800912031/8330 

• IBAN: SK2883300000002800912031 

alebo v hotovosti v deň konania preteku. Po prihlásení do systému vám príde emailom VS- 

variabilný symbol ktorý uvediete pri bezhotovostnej platbe. Pri bezhotovostnej platbe je potrebné 

uviesť do správy pre príjemcu: "Meno Priezvisko, dátum narodenia (deň. mesiac. rok)". 

Akceptované budú len tie bezhotovostné platby, ktoré sa pripíšu na účet do 5. júna 2017.  

Zaplatené štartovné sa nevracia. Beţí sa za kaţdého počasia. 

 

 

 



V štartovnom je zahrnuté: 

- originálne štartové číslo s elektronickým čipom 

(+ pri online registrácii a platbe do 20.mája dostanete štartové číslo s Vašim menom) 

- účastnícka medaila podujatia 

- SMS s vašim výsledkom po dobehnutí do cieľa 

- ceny pre víťazov 

- sladké potešenie,  

- občerstvenie a nezabudnuteľná atmosféra  

 

Registrácia 

Do 5. júna 2017 registrácia TU. Po tomto termíne sa dá ešte prihlásiť na mieste v deň konania od 

17:30 do 20:00. Kaţdý pretekár musí pred udelením štartovného čísla svojim podpisom potvrdiť, ţe 

sa oboznámil a ţe súhlasí s podmienkami, za ktorých mu bude umoţnené beţať pretek.  

Štartovaciu listinu si kaţdý pretekár môţe pozrieť TU. 

Neodkladajte si registráciu na poslednú chvíľu !!! 

 

Potvrdenie o pretekaní 

Podmienkou účasti na nočnom behu je vyplnenie a podpísanie Potvrdenia o pretekaní (18 a viac 

rokov). K dispozícii je aj verzia pre neplnoletých(15-17rokov) a verzia pre detskú kategóriu(14 

a menej rokov + plnoletá osoba). 

Prosíme prihlásených pretekárov, aby si vytlačili potvrdenie uţ doma, vyplnili a odovzdali ho 

organizátorom v deň konania pretekov resp. v predajni Exisport v Trebišove (podmienky uvedené 

niţšie). 

 

Prezentácia bežcov a preberanie štartovného čísla 

Prezentácia bude moţná 2 spôsobmi: 

1.spôsob - PREFEROVANÝ – pre bežcov, ktorí sa zaregistrujú a zaplatia štartovné do 20. mája 

2017 bude moţnosť prevziať si štartovné číslo od 29. mája do 9.júna v predajni Exisport 

v Trebišove (http://www.exisport.com/predajne/trebisov/) 

Nezabudnite si so sebou priniesť vyplnené potvrdenie o pretekaní, na základe ktorého Vám bude 

vydané štartovné číslo. 

Týmto spôsobom sa vyhnete dlhým radom na prezencii v deň preteku a získate zľavovú 

poukáţku na nákup oblečenia v sieti Exisport, ktorú si budete môcť (prípadne aj hneď) uplatniť. 

 

2. spôsob – pre beţcov, ktorí 

a) nevyuţijú 1. spôsob prezencie  prezencia na mieste štartu v čase 17:30 – 20:30. 

b) sa registrujú po 20. máji           prezencia na mieste štartu v čase 17:30 – 20:30. 

c) uhradia štartovné po 20. máji   prezencia na mieste štartu v čase 17:30 – 20:30. 

 

http://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=997&lng=sk
http://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=997&lng=sk
http://www.ozstopa.sk/files/potvrdenie_o_pretekani_2017.pdf
http://www.ozstopa.sk/files/potvrdenie_o_pretekani_2017.pdf
http://www.ozstopa.sk/files/potvrdenie_o_pretekani_2017_neplnoleta_osoba.pdf
http://www.ozstopa.sk/files/potvrdenie_o_pretekani_2017_dieta.pdf
http://www.ozstopa.sk/files/potvrdenie_o_pretekani_2017_dieta.pdf


Trať 

Mestský okruh, trať s pevným povrchom (asfalt, betón, dlaţba) bez výraznejších prevýšení, 1 alebo 

2 okruhy, kaţdý po 5km. Účastníkom odporúčame, v záujme ich bezpečnosti, zvýrazniť svoj odev 

reflexnými prvkami. Dôleţitým prvkom beţca na nočnom behu je ČELOVKA - prosíme Vás, aby 

ste si ju zaobstarali pre svoju bezpečnosti a lepšiu orientáciu na tmavších miestach. 

Poistenie a podmienky 

Kaţdý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie 

individuálne. Organizátor nepreberá ţiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví 

súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekára na podujatí. Pred štartom odporúčame pretekárom 

absolvovať lekársku prehliadku. Kaţdý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj 

zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, alebo iné poverené osoby). 

 

Cez mesto sa bude beţať po mestských cestných komunikáciách a chodníkoch. Pretekári štartujú na 

vlastné riziko a sú povinní dodrţiavať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. 

Zverejnenie výsledkov 

Kompletné výsledky zverejní usporiadateľ do 24hodín na tejto stránke. Pretekári budú vo 

výsledkovej listine zoradení podľa oficiálneho času. 

Protesty je moţné podávať do 1 hodiny po dobehnutí posledného pretekára. Podanie protestu je 

spoplatnené poplatkom 50 €, ktorý sa v prípade uznania pripomienky vracia účastníkovi. 

Miesto štartu 

Trebišov, amfiteáter v mestskom parku - GPS: 48°37'24.5"N 21°43'30.8"E. 

Informácie 

Radi vám odpovieme na vaše doplňujúce otázky na kontakt@ozstopa.sk 

mailto:kontakt@ozstopa.sk

