
 
 

 
Propozície Behu pre zdravé prsia 2022 – virtuálne preteky 

 
Hlavný organizátor:   Ružová stužka, n.f., Ladzianskeho 2710/10, 831 01 Bratislava 
 
Podporované organizácie: Ružová stužka, n.f., Ladzianskeho 2710/10, 831 01 Bratislava 

OZ Amazonky, Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava  
OZ Onkomamky, Nováčany 198, 044 21 Nováčany 

 

Termín:   29. 5. – 5. 6. 2022 

   
Pravidlá 
Forma podujatia:  Charitatívny bežecký virtuálny týždeň. 
 
 Virtuálny beh má nesúťažný charakter, ide o charitatívny bežecký 

týždeň. Nie je vyhodnocovaný, tzn. nebude vyhlásený víťaz 
virtuálneho podujatia, organizátor zverejní iba celkový počet 
odbehnutých km.  
 
Špeciálne však oceníme bežca a bežkyňu, ktorí počas tohto týždňa 
odbehnú najviac kilometrov (či už v rámci jedného behu, alebo sa 
zaregistrujú a pobežia za zdravé prsia viackrát). Okrem trofeje 
dostanú aj vecné ceny od partnerov behu. 

 
Počas virtuálneho týždňa sa uskutoční aj špeciálna charitatívna 
cyklistická jazda pod taktovkou cyklistického klubu Bratislavské 
bohyňe. Na túto jazdu je nutné sa zaregistrovať rovnako, ako na 
virtuálny beh, po jazde sa však nenahrávajú odjazdené kilometre. 
Termín cyklojazdy je v utorok 31.5.2022, ďalšie parametre budú 
spresnené na sociálnych sieťach Behu pre zdravé prsia. 
 
Bežecká aj cykloakcia sú určené a vhodné pre ženy, mužov, aj deti. 

 
Miesto a vzdialenosť:   Akákoľvek vzdialenosť kdekoľvek na svete . 

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



 
 
Trvanie: Svoj beh môžete odbehnúť v ľubovoľnom čase v termíne podujatia 

od 29. 5. 2022 00:00 hod. do 5. 6. 2022 24:00 hod. Beh je možné 
absolvovať aj viackrát, na každý beh je však potrebné sa 
registrovať samostatne. 

  
Registrácia a zber údajov: Prebehne IBA ONLINE na stránke 

https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=2402&lng=sk.  
Registrácia je možná od 25. 4. do 5. 6. 2021.  

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

každý sám v bežeckej aplikácii.  
 
Po dobehu si účastník do 24 hodín nahrá odbehnutú vzdialenosť 
vo svojom konte, prihlasovacie údaje obdrží v potvrdzovacom 
emaile po prihlásení. Čas behu nebude evidovaný. V prípade 
registrácie na viac behov je potrebné nahrať každý beh 
samostatne. Ak sa chce účastník zapojiť do súťaže o najviac 
odbehnutých km, je nutné, aby mal k dispozícii gpx súbory svojich 
behov a na vyžiadanie ich vedel doložiť. 
 
Všetky inštrukcie dostane každý účastník e-mailom po registrácii 
a zaplatení štartovného poplatku. Ak nie je možné beh zaevidovať 
(napr. technické problémy so stránkou), účastník pošle info 
o odbehnutej vzdialenosti emailom na info@vos-tpk.sk. 

 
Štartovné: Štartovné je 8 eur a po odpočítaní servisných poplatkov je v plnej 

výške venované organizáciám Ružová stužka, n.f., OZ Amazonky 
a OZ Onkomamky.  
V registrácii je možné na organizácie prispieť aj dodatočným 
finančným darom, konkrétnu sumu si účastník vyberie 
z ponúkaných možností. 
Každý, kto sa zapojí a zaplatí štartovné môže získať aj účastnícku 
medailu, záujem o ňu však musí vyznačiť v prihlasovacom 
formulári 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. 

https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=2402&lng=sk
mailto:info@vos-tpk.sk


 
 

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 (v prípade objednávky vopred 
v prihlasovacom formulári). Medaile budú zasielané poštou. 

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/
mailto:behprezdraveprsia@gmail.com

