
PROPOZÍCIE HORNONITRUN 3. ROČNÍK 

Dátum a miesto: 17.9.2017 o 10:00, Mestský park Prievidza 

Hlavný organizátor: Hornonitriansky beh, o.z. v spolupráci s mestom Prievidza a mestom Bojnice 
 
Trasa:   

 5km  – asfalt, spevnený povrch. Upozornenie: na 1,5km schody! 
 10km – asfalt, spevnený povrch. Upozornenie: na 1,5km schody!  
 detské behy 200m, 400m, 1000m 

Časový harmonogram: 9.30 štart detské kategórie 200 a 400m, 10.00 štart beh na 5KM a 10KM, 
10.10 štart behu na 1000m   

Účastnícky limit:  300 bežcov 

Kategórie:    

200M – predškoláci (2011 a mladší) 

400M – žiaci 1. stupeň ZŠ (2006 – 2010) 

1000M – chlapci 2. stupeň ZS (2002-2005) 

1000M – dievčatá 2. stupeň ZŠ (2002-2005) 

5KM – muži bez rozdielu veku 

5KM – ženy bez rozdielu veku 

10KM 

juniori 1998 a ml.             Juniorky 1998 a ml.            
muži A 1978 - 1997          Ženy E 1983 - 1997        
muži B 1968 - 1977          Ženy F 1968 - 1982           
muži C 1958 - 1967          Ženy G 1958 - 1967          
muži D 1957 a starší        Ženy H 1957 a staršie       

Upozornenie: Pretekov na 5KM sa môžu zúčastniť aj osoby mladšie ako 15 rokov pod 
podmienkou, že budú bežať v sprievode osoby staršej ako 18 rokov a so súhlasom zákonného 
zástupcu. Pretekov na 10KM sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 15 rokov.  

Registrácia: on‐line  do 13.9.2017. V prípade, že nebude dosiahnutý účastnícky limit, bude možné sa 
registrovať osobne v sobotu 16.9.2017 od 13.00-19.00 v predajni Intersport Prievidza (pri OD Tesco) 
a v nedeľu od 8.00-9.30 priamo na mieste štartu/cieľa pretekov.  

Štartovné:  

2€ detské behy 200m, 400m, 1000m po celý čas trvania registrácia  
4€(5km)/7€(10km) pri platbe online do 15.8.2017 
6€(5km)/9€(10km) pri platbe online od 16.8.2017 do 13.9.2017 
7€(5km)/10€(10km) pri platbe v hotovosti na mieste   
 
*Študenti do 18 rokov a dôchodcovia nad 60 rokov si môžu uplatniť 50% zľavu z aktuálnej výšky 
štartovného (nutnosť preukázať vek pri prezentácii) 



Štartovné zahŕňa: 

 účastnícku medailu, štartový balíček 
 štartové číslo  
 čip na meranie času  
 občerstvenie, pitný režim na trati a v cieli pretekov 
 atrakcie pre deti (maľovanie na tvár, trampolína, skákací hrad) 

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 10.9.2016 má pretekár 
možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. 

Časový limit:   1:30 hod  

Vyhlásenie víťazov: Vyhlásenie víťazov sa uskutoční ihneď po dobehnutí posledného pretekára. Prví 
traja muži a prvé tri ženy v jednotlivých kategóriách získajú trofejové poháre. Absolútni víťazi v behu 
na 10km získajú vecné ceny od partnerov podujatia a poukaz na nákup tovaru v predajni Intersport, 
ktorý si môžu uplatniť v ktorejkoľvek predajni Intersport na Slovensku. Najrýchlejší muž  a najrýchlejšia 
žena v behu na 10KM získajú poukaz vo výške 30€, druhý najrýchlejší muž a druhá najrýchlejšia žena 
získajú poukaz v hodnote 20€ a tretí najrýchlejší muž a tretia najrýchlejšia žena v behu na 10KM 
získajú poukaz v hodnote 10€.  

Meranie časov:  meranie zabezpečuje firma VOS-TPK sportsoftiming.sk  

Šatne a sprchy: v budove ZŠ S.Chalupku, v tesnej blízkosti štartu/cieľa pretekov  

Výmena pretekára:          

V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho 
súhlasom), môžete tak urobiť písomne na info@hornonitrun.sk najneskôr do 10.9.2016. Kontaktovať 
nás musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. 
Štartový balík preberá už nový účastník. 

Upozornenia pre pretekárov:   

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na osobách a majetku. Každý štartujúci sa zúčastňuje 
pretekov na vlastné náklady a zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 
8/2009 Z.z.), pravidiel SAZ a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, 
pokyny príslušníkov mestskej a štátnej polície a pokyny organizátorov. 

Prihlásením na preteky dávam súhlas so spracovaním poskytnutých údajov pre evidenciu na 
športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje 
organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia. 

Organizátor si vyhradzuje právo na pozmenenie príp. doplnenie týchto propozícií.  

 


