
 
 
 
 
 
 
 
 

Propozície Virtuálneho Behu pre zdravé prsia 2020 
 
 

Hlavný organizátor:   Ružová stužka, n.f., Ladzianskeho 2710/10, 831 01 Bratislava 
    OZ Amazonky, Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava  
 
Termín:   15. 6. – 21. 6. 2020 
 
Pravidlá 
 
Forma podujatia:  Charitatívny virtuálny beh  
 
Miesto a vzdialenosť:   Akákoľvek vzdialenosť kdekoľvek na svete  

Nezáleží na tom, či zvládnete odbehnúť jeden, alebo sto km, 
dôležitý je pre nás každý bežec. 
 

Trvanie: Svoj beh môžete odbehnúť v ľubovoľnom čase v termíne podujatia 
od 15. 6. 2020 00:00 hod. do 21. 6. 2020 24:00 hod. Beh je možné 
absolvovať aj viackrát, na každý samostatný beh je však potrebné 
sa registrovať. 
Nakoľko nejde o štandardné preteky, beh má nesúťažný charakter. 
Nie je vyhodnocovaný, tzn. nebude vyhlásený víťaz podujatia, 
organizátor zverejní iba celkový počet odbehnutých km. Špeciálne 
však oceníme bežca, ktorý odbehne najviac kilometrov (či už 
v rámci jedného behu, alebo sa zaregistruje a pobeží za zdravé 
prsia viac krát).  

Registrácia: Prebehne online na stránke 
https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1655&lng=sk 

Registrácia je možná od 20. 5. do 21. 6. 2020.  

Meranie času  
a vzdialenosti: Nezabezpečuje organizátor, odbehnutú vzdialenosť si bude merať 

každý sám v bežeckej aplikácii. Po dobehu účastník do 24 hodín 
pošle info o odbehnutej vzdialenosti emailom na info@vos-tpk.sk  
(v prípade registrácie na viac behov je potrebné zaslať info o 
každom behu samostatne) a pridá print screen z bežeckej 
aplikácie, alebo fotku hodiniek/telefónu. Inštrukcie dostane každý 
účastník e-mailom po registrácii a zaplatení štartovného poplatku. 

 

https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1655&lng=sk
https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1655&lng=sk
mailto:info@vos-tpk.sk


Štartovné: Je formou dobrovoľného príspevku v minimálnej hodnote 7 eur, 
konkrétnu sumu si účastník vyberie z ponúkaných možností počas 
registrácie. Štartovné je po odpočítaní servisných poplatkov 
venované organizácii Ružová stužka, n.f. a OZ Amazonky. 
Každý, kto sa zapojí a zaplatí štartovné bude navyše odmenený aj 
účastníckou medailou a možnosťou zapojiť a do tomboly. Ceny 
v tombole sú naozaj zaujímavé a postupne ich budeme 
prezentovať priamo v evente. V prípade, že účastník nemá záujem 
o účastnícku medailu, uvedie to do poznámky počas registrácie.  
 

Úhrada štartovného: Platobnou kartou, táto forma úhrady vám umožní ihneď si 
verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov/štartovej 
listine – odporúčame, alebo platba prostredníctvom internet 
bankingu – aktualizuje sa spravidla 1-2 dni po platbe. 
Nakoľko sa jedná o charitatívne podujatie, štartovné poplatky sa 
nevracajú ani nepresúvajú do ďalšieho ročníka, a to ani v prípade, 
že bežec nemôže beh odbehnúť v stanovenom termíne. 
 

Štartovné zahŕňa: Štartovné číslo s menom (elektronická verzia zaslaná mailom po 
registrácii a úhrade štartovného poplatku) 
Online diplom 
Účastnícku medailu  
Účasť v tombole  

Účastnícky limit: Bez limitu. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na 
organizátora na FB stránke behu alebo na emailovej adrese 
behprezdraveprsia@gmail.com. 

 
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť! 
Organizačný tím Beh pre zdravé prsia 
 
 

https://www.facebook.com/behprezdraveprsia/
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