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Aktualizované:  26.8.2021 

  



Usporiadateľ  
Less Waste Global s.r.o. | IČO: 52234436 | Sídlo: Palkovičova 15, 82108, Bratislava  
 

Miesto konania  
Detské ihrisko pod Cyklomostom slobody v Devínskej Novej Vsi - vyústenie ulice Na mýte. 
 

Dátum podujatia  
Nedeľa 19.9.2021 
 

Štartovné  

LESS WASTE RUN do 16.9. 23:59 
Výška štartovného: 8€. Platba možná prevodom na účet alebo prostredníctvom platobnej brány priamo 
počas registrácie. 
 

LESS WASTE RUN 19.9. 
V prípade nenaplnenia kapacity 450 bežcov je registrácia možná na mieste. Štartovné: 15€, platba v 
hotovosti. 
 
Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, až potom bude 
uvedený v štartovej listine. 
 
Suma vyzbieraná za registračné poplatky poputuje v plnej výške na zbierku pomoci o.z. PLANET 
LOVER. Viac info o ich činnosti nájdete na https://planetlover.org/ 
 

Opatrenia v súvislosti s Covid-19 
Všetkých účastníkov podujatia, či už divákov alebo samotných bežcov, žiadame o zodpovedné správanie. 
Dodržujte medzi sebou bezpečné rozostupy, nepite viacerí z rovnakej fľaše. Dodržujte zásady R-O-R. 
 
Less Waste Run bude podľa Vyhlášky č. 241/2021 V. v. SR organizovaný v tzv. režime OTP: očkovaný – 
testovaný – prekonaný. 
Štartové číslo bude vydané iba osobám, ktoré spĺňajú jednu z nasledovných podmienok: 

a) osoba plne očkovaná, 
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie 

starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu, alebo 48 hodín od odberu v 
prípade antigénového testu, alebo 

c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. 

 
Tieto podmienky sa vzťahujú aj na divákov-nebežcov. Vstup do priestoru bude kontrolovaný a v prípade 
nesplnenia týchto podmienok nebudete mať umožnený vstup do priestorov podujatia. 
 
Bežec, ktorý súhlasí pri registrácii s týmito podmienkami, no v deň podujatia sa nebude vedieť 
preukázať potvrdením o očkovaní / testovaní / prekonaní ochorenia, nebude mať nárok na vrátenie 
štartovného. 

https://planetlover.org/


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. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. 
Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku. 
 

Trať  
Čiastočne asfaltový a prírodný spevnený povrch, trate v dĺžke 6 km a 10 km.  

 

Mapa trate 

 
 

 
 

Registrácia účastníkov 
Registrácia je možná cez nášho partnera, ktorý zabezpečuje časomieru. Platbu je možné uskutočniť 
bankovým prevodom alebo kreditnou kartou pomocou platobnej brány.  
Registrácia na mieste je spoplatnená vyšším poplatkom - viď Štartovné a Časový harmonogram. 
Registrácia online TU. 

https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=2025&lng=sk


Kategórie 
MUŽI: vyhlasujú sa prví 3 bežci bez ohľadu na vekovú kategóriu 
ŽENY: vyhladujú sa prvé 3 bežkyne bez ohľadu na vekovú kategóriu 

Odmeny 
Prvé tri ženy a prví traja muži v každej vekovej kategórii jednotlivých behov získajú udržateľné  a 
zážitkové ceny od našich partnerov. 
 

Sprievodný program 
Po celý čas budú k dispozícii stánky našich partnerov z oblasti udržateľnosti a ekológie. 
V priestore zázemia sa bude nachádzať výstava Planet Lover. 
Pre deti bude pripravená pestrá detská zóna. 
11:30 prebehne diskusia na tému ekológie a udržateľnosti (nielen) športových podujatí 
 

Časový harmonogram 
7:30 - 9:00 Prezentácia registrovaných pretekárov  
7:30 - 9:00 Registrácia nových pretekárov  
9:50 - 9:55 Príhovor organizátora  
10:00 Štart pretekov (10km) 
10:15 Štart pretekov (6 km) 
11:30 Edukačná prednáška/diskusia na tému ekológie a udržateľnosti 
12:30 Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien  
14:30 Oficiálne ukončenie podujatia a sprievodného programu 
 

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

Dodatočné ustanovenia  
Budeme veľmi radi ak si so sebou priveziete aj rodinných príslušníkov, priateľov a divákov. Spoločne tak 
pre bežcov vytvoríme neopakovateľnú atmosféru a každý bude môcť nielen povzbudiť bežcov, ale aj 
načerpať ekologické inšpirácie do svojho života.  
Občerstvenie bude zabezpečené našimi partnermi v  bezodpadovej gastro zóne.  

 
• Akékoľvek otázky smerujte na matuspavlovic@hotmail.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 alebo v prípade zhoršenia 
situácie v súvislosti s ochorením Covid-19. 

 


