
  

PROPOZÍCIE 
   

      68. ročník  Národného behu  DEVÍN – BRATISLAVA 
     12. apríla 2015   

Najstaršie atletické podujatie na Slovensku  
 
 

Organizátor:   STaRZ - Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 
Hlavné mesto SR Bratislava 

             
Podporovatelia:  Mestské časti - Devín, Karlova Ves, Staré Mesto  

   
Organizačný výbor: Ing. Jozef Chynoranský – riaditeľ pretekov 

Mgr. Peter Blaho – hlavný koordinátor pretekov 
Doc. PhDr. Bartolomej Rusina, Csc. – hlavný rozhodca 

      
Trate:     

trasa A: Hlavný beh, Devín – Bratislava (kategórie: A,B,C,D,E,F,G, Firemný beh) - cca  11 625 m 
Organizátor uskutočňuje meranie aj na 11 000 m, tak ako v predchádzajúcich ročníkoch. 
trasa B: Malý Devín - beh pre deti do 15 rokov (kategórie: H,I,J,K) a kategória L - cca 2 600 m  

   
Štart:   12.04.2015    

trasa A  – parkovisko pod Devínskym hradom o 10:00  
trasa B  – pod Mostom Lafranconi  o 10:00  

   
 
Cieľ: je spoločný pre trasy A aj B v centre mesta Bratislavy – Rázusovo nábrežie (pri Propeleri). 
   
 
Kategórie: pretekár sa zaraďuje do kategórie podľa roku narodenia. 

 
Kategórie - 2015: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* Kategória L je špecifická kategória pre bežcov začiatočníkov a rekreačných bežcov, spoločná  

     pre mužov a ženy, štartujúca na trase B – Malý Devín.  

 
 
Firemný beh: organizátori a generálny partner pretekov firma ADIDAS, vyhlasujú súťaž firiem - Firemný beh,  
ktorý je určený firmám a podnikom na trase A - Hlavný beh cca 11 625 m, na trase Malý Devín je 
vyhlásená súťaž základných škôl a osemročných gymnázií (žiaci do 15 rokov). Organizátor vyhodnotí  
poradie firiem, podnikov a škôl. Do celkového výsledku budú zaradené najlepšie dosiahnuté časy piatich  
bežcov z každého subjektu. Podmienkou je účasť aspoň piatich bežcov a uvedenie firmy, podniku alebo 
školy do prihlášky s rovnakým názvom u všetkých prihlásených pretekárov. Poradie firiem a škôl bude 
súčasťou výsledkovej listiny. 

 
 
 

 

trasa  A 

IPK kategória rok narodenia 

A muži do 39 rokov 1976 a mladší 

B muži 40 – 49 rokov 1975 - 1966 

C muži 50 – 59 rokov 1965 - 1956 

D muži 60 rokov a viac 1955 a starší 

E ženy do 34 rokov 1981 a mladšie 

F ženy 35 – 49 rokov 1980 - 1966 

G ženy 50 a viac rokov 1965 a staršie 

trasa  B 

H chlapci  11 – 12 rokov 2004 - 2003 

I chlapci  13 – 15 rokov 2002 - 2000 

J dievčatá  11 – 12 rokov 2004 - 2003 

K dievčatá  13 – 15 rokov 2002 - 2000 

L * rekreační bežci od 16 rok., mix 1999 a starší 



  

           REGISTRÁCIA 
 
 

Registrovať sa je možné:  

 osobne v dňoch 09.04.2015 - 10.04.2015 v čase od 14:00  do 18:00, vo vstupnej hale plavárne 
Pasienky, I. poschodie, Junácka 4, Bratislava. Účastník vyplní prihlášku, uhradí štartovný poplatok  
a prevezme si štartové číslo.  

 internetom - link na registráciu - http://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=620  
 

Usporiadateľ akceptuje len registrácie s úhradou štartovného do 04.04.2015.  
V deň pretekov dňa 12.04.2015 nie je možná registrácia! 

 
  
Štartovný poplatok:  
A/ pre účastníkov prihlásených cez internet s platbou internetbankingom alebo prevodným príkazom 

Hlavný beh       trasa A...12 €  

Malý Devín       trasa B.....6 €           

Kategória L   ..................12 €               

 

B/ pre účastníkov prihlásených osobne a uhrádzajúcich štartovný poplatok  

Hlavný beh     trasa A.....15 € 

Malý Devín     trasa B.......8 €    

Kategóriu L   .................15 €     

 
C/ pre účastníkov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP a uhrádzajú štartovný poplatok  

s platbou internetbankingom alebo prevodným príkazom a osobne  

Hlavný beh     trasa A.......5 € 

Malý Devín     trasa B.......5 €    

Kategóriu L   ...................5 € 

 
 
Spôsob úhrady štartovného poplatku: platbou cez internet  alebo bankovým prevodom 
s použitím nasledujúcich údajov:   
 

číslo účtu: SK16 09000000 0050 2738 6137 

kód banky: GIBASKBX   

variabilný symbol: číslo vygenerované systémom 

špecifický symbol:  120415 

konštantný symbol: 0308 

 
 
Štartovný poplatok zahŕňa:  

- štartové číslo s čipom /ktoré ostáva účastníkovi na pamiatku/ 

- stručné pokyny, spolu s ústrižkami na občerstvenie a označenie batožiny v cieli na Hviezdoslavovom      

  námestí 

- občerstvenie na trati /pri Riviere/ a v cieli  /na nám.Ľ.Štúra/ 

- SMS s výsledným časom, pri dodržaní podmienky správne vyplnenej prihlášky s číslom mobilného telefónu 

- zabezpečenie prepravy z cieľa podujatia na štart, spolu s možnosťou odoslania svojej batožiny v týchto  

  autobusoch späť do cieľa, kde si ich môže účastník vyzdvihnúť. Autobusy budú na štarte na Devíne slúžiť     

  aj ako prezliekarne. 

- darček od  generálneho partnera ADIDAS 

- možnosť zakúpenia bežeckých tričiek za mimoriadnu cenu 

- možnosť výhry hodnotných cien v „šťastných číslach“ 

- technicko-organizačné zabezpečenie podujatia /polícia, zdravotníci, organizátori, doprava, a pod./ 

- on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z http://sportsofttiming.cz/sk/zavod/overview/1444  

   
 
 
 
 

http://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=620
http://sportsofttiming.cz/sk/zavod/overview/1444


  

 
 
 
 

Ohlásenie neúčasti – 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@starz.sk najneskôr 

do 07.04.2015 (utorok). Kontaktovať nás musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky 

údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí 

štartového balíka už nie je preregistrácia možná. 

 

Zaplatené štartovné sa vracia len v prípade odhlásenia sa vopred, minimálne 24 hodín do začatia behu a t.j. 

11.04.2015 (sobota) do 10:00, treba zaslať žiadosť pre odhlásenie a vrátenie štartovného poplatku spolu 

s údajmi prihláseného účastníka na info@starz.sk (t.j. preposlať mail, ktorý ste obdržali po uhradení 

štartovného). Následne do 12.05.2015 Vám budú vrátené peniaze na účet, z ktorého bola suma uhrádzaná. 

V prípade, že ste zaplatili osobne, budú Vám peniaze vrátené až po zaslaní kópie dokladu o platbe, ktorý ste 

obdržali pri zaplatení štartovného poplatku. Peniaze sa následne zašlú na vami uvedený bankový účet do 

12.05.2015. Po 11.04.2015 sa zaplatené štartovné už späť nevracia. 

 
 

Podmienky účasti Národného behu Devín - Bratislava:  

 dobrý zdravotný stav  

 vyplnenie, odovzdanie prihlášky a uhradenie štartovného poplatku  
   

 
Link na registráciu nájdete na: http://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=620 
 
Dôležité: vyplňte prosím Váš najlepší dosiahnutý čas v rokoch 2011 - 2014 na Národnom behu Devín - 
Bratislava. Ak ste sa ho nezúčastnili, uveďte svoj najlepší výkon v minulom roku na 10 000 m. Na 
základe týchto údajov Vás zaradíme do štartových sektorov. Neuvedenie výkonu znamená automatické 
zaradenie do 4. sektoru. 
 
 
Štartové čísla: si vyzdvihnú účastníci „registrovaní internetom“ v dňoch 09.04.2015 - 10.04.2015 v čase 
14:00 - 18:00 na plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava. Mimobratislavskí účastníci si môžu prevziať 
štartové číslo v nedeľu 12.04. v čase 07:00 – 08:00 na Kúpeľnej ulici. Na štartovom čísle  bude vyznačené 
zadelenie bežca do 1 – 4 sektora, určeného podľa dosiahnutého času v minulom roku uvedeného v prihláške. 
Neuvedenie výkonu znamená automatické zaradenie do 4. sektoru. Pretekári s právom štartu na začiatku 
štartového poľa, budú zverejnení v predvečer podujatia na webovej stránke www.vos-tpk.sk  a na vyvesených 
zoznamoch na štarte. 

 
 

Každý pretekár si umiestni štartové číslo so zabudovaným čipom na prsia. 
Uvedené štartové číslo ostáva bežcom na pamiatku. 

 
 
Doprava: na miesto štartu do Devína je 12.04.2015 od 07:30 do 09:00 z Vajanského nábrežia pri budove 
Grösslingu, autobusmi, bez ohľadu na štartové číslo. Odvoz na štart Malého Devína je v tých istých 
autobusoch, ktoré zastavia pri FTVŠ - Lafranconi, a tam účastníci Malého Devína vystúpia.   
   
Autobusy – šatne: (na parkovisku pod hradom Devín) zabezpečia prevoz vecí pretekárov zo štartu do cieľa. 
Šatstvo je treba odovzdať do pristavených autobusov označených podľa štartových čísel v čase od 08:00 
do 09:45. Po dobehnutí do cieľa si svoju batožinu vyzdvihnete z týchto autobusov na Vajanského nábreží.  
 

     Protesty: sa podávajú hlavnému rozhodcovi do 11:00  s vkladom 20 €.  
 
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.  
 
Ceny: budú udeľované pre prvé tri miesta v každej kategórii. Pre víťazov v absolútnom poradí sú pripravené 
aj finančné odmeny. Pre kategóriu „L“ sa ceny neudeľujú. Bežcov víťaznej firmy (klubu) a školy odmení 
spoločnosť ADIDAS, partner  podujatia, do 10 dní  po podujatí. 
 
 

mailto:info@starz.sk
mailto:info@starz.sk
http://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=620
http://www.vos-tpk.sk/


  

 
 
 
 

Žrebovanie šťastných čísel: sa uskutoční  počas vyhlasovania výsledkov. Každý účastník, ktorý má záujem 
o účasť na žrebovaní, vhodí do osudia lístok s napísaným štartovým číslom pri registrácii, alebo tesne pred 
začiatkom žrebovania. Výherné čísla budú napísané na tabuli umiestnenej na tribúne. Výherca sa pri 
preberaní ceny preukáže svojim štartovým číslom.  
 

     
 Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční cca o 11:30  na Hviezdoslavovom námestí. 

   
 
Občerstvenie v cieli:   pri dobehu obdržia bežci balený nápoj. 
Každý aktívny účastník pri preukázaní lístka na občerstvenie, ktorý dostanú všetci bežci, obdrží bagetu 
a balenú vodu / nápoj, ktoré budú pripravené v stánkoch na Hviezdoslavovom námestí.  
 
Občerstvenie na trati: bude k dispozícii vo forme nápoja pri Riviere v Karlovej Vsi. 
 
Výsledky: budú zverejnené po podujatí  na: 

www.starz.sk 
 www.devin-bratislava.eu 

http://sportsofttiming.cz/sk/zavod/overview/1444  
 
Zároveň bude dosiahnutý výsledok účastníka zasielaný vo forme SMS na číslo mobilného telefónu uvedeného 
v prihláške. Výsledkové listiny budú radené podľa gun timu (čas od výstrelu) s uvedením čistého času na 11 
km. 

 

Zdravotná pomoc: bude zabezpečená v autobuse za pelotónom, pri Riviere v Karlovej Vsi a v cieli pretekov. 
 
 
Toalety: budú zabezpečené (na štarte hlavného behu v Devíne, na štarte Malého Devína pod mostom 
Lafranconi a v cieli podujatia sú aj mestské toalety pred budovou Reduty).  
 
 
Technická poznámka: organizátor si vyhradzuje právo umiestniť výrazne zaostávajúcich pretekárov do 
autobusu, ktorý uzatvára pretekársky pelotón. Pri odmietnutí nastúpenia do autobusu, bude účastník bežať po 
komunikáciách na vlastné riziko. 
 
  
Informácie:     telefonicky: STaRZ – 02/44373477  

                        internet: www.starz.sk     
                        e-mail: info@starz.sk  

 
    

 

Partneri v roku 2015 
 
Generálny partner                         Hlavný partner   Partner pitného režimu 

 
 

 
 
 
 

http://www.starz.sk/
http://www.devin-bratislava.eu/
http://sportsofttiming.cz/sk/zavod/overview/1444
http://www.starz.sk/

