
Propozície 
12. ročník – Beh o pohár starostu Záhorskej 
Bystrice 
 
 
Pokyny a základné informácie o podujatí 

Preteky sú určené pre hobby bežcov ako aj výkonnostných pretekárov.  
 
Hlavný organizátor: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica 
 
Termín: 03.09.2022 (sobota) 
 
Miesto:  Bratislava – Záhorská Bystrica, areál základnej školy Hargašova 5 
 
Čas podujatia: 8:00 – 12:00  
 
Disciplíny:  Dospelí - 4,6 km, Detské behy (200m-400m-600m) 
 
Štart behu:  
Kategórie detí a mládeže od 9:30 hod. postupne za sebou (od najmladších), podľa nižšie 
uvedených jednotlivých vekových kategórií. 
Kategórie dospelých o 10:00 hod. (ženy/muži spolu) 
 
Časový limit:  
4,6 km – 1 hod. 
 
Účastnícky limit: 100 dospelí, deti neobmedzene 
 
Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií 
 
Hlavní funkcionári:   
Technický riaditeľ podujatia: Martin Kubovič 
Športový riaditeľ podujatia: Ján Dömény (hlavný rozhodca) 
 
Prihlasovanie:  
- on-line do stredy 31.08.2022 24:00, prostredníctvom: 
https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=2429&lng=sk 
- možnosť registrovať kategóriu DETSKÝCH behov aj počas vydávania štartovacích balíkov  
 
Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:  
Areál základnej školy Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica 
 
- v sobotu 03.09.2022 od 8:00 do 9:40 (všetci účastníci) 
Registrácia/prezentácia detských kategórií končí 10 min. pred štartom (t.j. 9:20 hod.) 
Prezentácia kategórií dospelých končí o 9:40 hod.  
 
Meranie časov: 
Meranie časov zabezpečuje VOS-TPK-ČASOMIERA s r. o. pomocou čipov.* 
Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke www.sportsofttiming.sk 
 
*Pretekári v kategórii dospelí budú mať čip pripevnený priamo na zadnej strane svojho 
štartovacieho čísla, ktoré obdržia pri prezentácii účastníkov v deň podujatia.  



Štartovné čísla sa nevracajú. 
 
Štartové číslo:  
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné 
a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi, nebude Váš čas zaznamenaný. 
Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa 
neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným 
v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný. 
 
Zdravotná služba 
Zabezpečuje Červený kríž. V priestore štartu a cieľa, rovnako tak na trase behu (mobilná) 
v prípade potreby. 
 
Štartový balíček zahŕňa: 
- štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 
 28.08.2022 24:00) 
- občerstvenie po dobehu do cieľa  
- SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške 
- online diplom 
- možnosť využiť šatne na prezlečenie sa 
- jedinečnú účastnícku medailu 
 
Štartovné 
 
!!! Pre účastníkov s trvalým pobytom v Bratislavskej mestskej časti Záhorská 
Bystrica* ZADARMO !!! 
 
Ostatní pretekári v kategórii dospelých = 5€ počas celej doby prihlasovania.  
Detské kategórie zdarma.  
 
*účastník sa musí pri preberaní štartovného čísla preukázať dokladom totožnosti 
 
Úhrada štartovného 
Odporúčame platbu kartou, táto forma úhrady vám umožní ihneď si verifikovať prihlásenie 
a budete automaticky zaradení v zozname účastníkov/štartovej listine. 
Je možná aj platba prostredníctvom internet bankingu – aktualizuje sa spravidla 1-2 dni 
po platbe. 
Uhradený štartovací poplatok sa späť nevracia, je možné ho iba presunúť na iného 
účastníka. 
 
Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára: 
Štartovné číslo je možné presunúť iba na inú osobu. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je 
možné. V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného 
účastníka, pošlite e-mail na info@vos-tpk.sk s údajmi nového účastníka. Nový účastník sa 
klasicky zaregistruje online a bude na neho presunuté štartovné odhlasovanej osoby.  
Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun 
štartovného čísla možný. 
 
Podmienky 
Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií. Pretekári 
štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku.  

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s 
cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. 
V prípade nešportového správania sa účastníka voči ostatným účastníkom alebo 



organizátorom, bude tento účastník potrestaný dodatočnou diskvalifikáciou bez nároku na 
vrátenie štartovného. Ak daný účastník bude súčasťou družstva, diskvalifikované bude 
celé družstvo. 

Hodnotenie 
Prví traja pretekári v detských a mládežníckych kategóriách uvedených v týchto 
propozíciách, na základe dosiahnutých časov získajú trofeje.  
 
Prví traja pretekári (muži/ženy) na trati v kategórii Dospelí získajú trofeje. 
 
Medzi dospelými taktiež budú vyhlásení: 
- najrýchlejší Bystričan a najrýchlejšia Bystričanka 

Vyhlásenie výsledkov 
V rámci Hrubých hodov mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica na Námestí Rodiny  
3.9. na hlavnom pódiu od 18:00. 
Online výsledky budú zverejňované priebežne počas podujatia na 
stránke www.sportsofttiming.sk 

Trate 
Trate dospelých vedú ulicami mestskej časti Záhorská Bystrica. Kategórie detí a mládeže 
sa uskutočnia na atletickej dráhe v areáli základnej školy na Hargašovej ulici. 
Mapy tratí – pozri TU 
 
Popis trate 
Dospelí 
Bežecká trať začína okruhom na atletickej dráhe v areáli základnej školy z ktorého 
vybiehate smerom doprava dole po Hargašovej ulici, z ktorej na konci odbáčate doprava 
na Gbelskú ulicu. Pokračujete rovno na Záhorskú ulicu, kde pred areálom diagnostického 
centra mládeže točíte doprava. Ulicou Jána Raka stúpate vyššie až sa napojíte na ulicu 
Pútnická. Pri rozdvojení Pútnickej ulice v hornej časti sa držíme pravej strany. Na konci 
Pútnickej ulice bežíte kúsok po Prídavkovej ulici smerom na „dubečky“ kde sa popod les 
napojíte prudkou (90 stupňov) odbočkou na ulicu Tešedíkova. Po dlhšom zbehu sa 
odbočkou vľavo napojíte na Kollárovu ulicu z ktorej pokračujete priamo na Tatranskú ulicu 
z ktorej prvou odbočkou vpravo prídete opäť k areálu Základnej školy kde absolvujete 
záverečný okruh na bežeckej dráhe.  
 
Na všetkých dôležitých miestach budú pretekárov usmerňovať dobrovoľníci alebo mestská 
polícia.  

Šatne + WC 
Budú k dispozícii v priestoroch športovej haly, kapacita obmedzená. 



Občerstvenie 
Organizátori zabezpečia občerstvenie v priestoroch registrácie a takisto bude k dispozícií 
bufet v priestoroch športovej haly.  
 
Kategórie:    
Beh o pohár starostu – 4600m 
Muži bez rozdielu veku 
Ženy bez rozdielu veku 
 
* Štart ročníkov narodenia 2007 a mladší, na trati hlavného behu (4,6km) iba s písomným 
súhlasom zákonného zástupcu! Vyplňuje sa priamo na mieste v deň konania podujatia. 
Usporiadateľ neakceptuje individuálnu prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, 
pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania 
sa v Slovenskom atletickom zväze. 

Detské behy 
Dievčatá do 5 rokov (rok narodenia 2017 a mladší)  - 200m, jeden okruh 
Chlapci do 5 rokov (rok narodenia 2017 a mladší)  - 200m, jeden okruh 
Dievčatá 6 až 10 rokov (rok narodenia 2016-2012) - 400m, dva okruhy 
Chlapci 6 až 10 rokov (rok narodenia 2016-2012) - 400m, dva okruhy 
Dievčatá 11 až 15 rokov (rok narodenia 2007-2011) - 600m, tri okruhy 
Chlapci 11 až 15 rokov (rok narodenia 2007-2011) - 600m, tri okruhy 
 
- vo všetkých vekových kategóriách budú vyhodnotení 3 najrýchlejší pretekári - dievčatá 
aj chlapci. 
- v prípade veľkého počtu účastníkov v jednotlivých kategóriách detí, pristúpi organizátor 
k detailnejšiemu rozdeleniu behov pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti a komfortu 
účastníkov 
- pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku (2022) 
bez ohľadu na deň a mesiac narodenia. 
 
Poistenie: 
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je 
štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). 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 
a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. 
Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú a záchrannú službu. 
Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu 
propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov. 
 
 
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie 
špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných 
pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie 
podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to 
najmä vojny, pandémie, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku 
ohrozujúceho zdravie alebo bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred 
nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností..  
Organizátor má v pláne zorganizovať toto podujatie striktne v súlade s nariadeniami 
ÚVZSR. V prípade nového usmernenia hlavného hygienika SR, ovplyvňujúceho možnosť 
zorganizovať podujatie Mariatálsky Štvanec, budú o jeho znení a dopadoch na podujatie, 



informovaní všetci zaregistrovaní účastníci pomocou e-mailu. 
 
Registrácia – info@vos-tpk.sk 
(tento kontakt je určený výhradne na komunikáciu náležitostí spojených s registráciou) 
Organizátor – kubovic@zahorskabystrica.sk, tel.:0903 237 268  
 
Tešíme sa na Vás! 


