
Propozície  
GOLEM FUN RUN 

3. ročník 
 

Pokyny a základné informácie 
 
Hlavný organizátor: PREMIUM FIT, s.r.o., prevádzkovateľ siete GOLEM CLUB 
Termín:  13.6.2015 
Miesto:  Námestie Eurovea 
Čas podujatia:  16:00 hod. - 17:30 hod.  
Rozcvička: 15:30 hod 
Štart behu:   16:00 hod 
Trasa behu:  8 km 
Časový limit:   1,5 hodiny 
Účastnícky limit:  250 účastníkov 
Pravidlá:    Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií. 

 
Hlavní funkcionári: Riaditeľ podujatia:  Ivana Chlpáňová 
   Technický riaditeľ podujatia: Ivan Gabovič 
   Hlavný rozhodca:  Tomáš Dostál 
    
Prihlasovanie (registrácia): 
 
- on-line na www.golemclub.sk 
- on-line na www.vos-tpk.sk  
- osobne na recepciách GOLEM CLUB (Aupark, Avion, Tower 115, Central, Eurovea, Bory Mall) 
- osobne deň pred pretekmi 12.6. od 8:00 do 18:00 v Golem Clube Aupark, platí aj pre vyzdvihnutie si 
balíčkov pre všetkých rezervovaných   
- osobne v sobotu, 13.6.2015 od 14:00 do 15:30  
- zaplatením štartovného na účet č. 2462997756/0200 - VÚB banka, Variabilný symbol: systémom 
vygenerované číslo, ktoré bude zaslané na platný e-mail, Špecifický symbol: 13062015, Do poznámky 
uveďte svoju emailovú adresu. Bez tohto údaju Vás nebude možné zaregistrovať. Akceptujú sa 
platby uskutočnené len do 9.6.2015! 
 
Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových balíčkov:   
deň pred pretekom 12.6. od 8:00 do 18:00 v Golem Clube Aupark, platí aj pre vyzdvihnutie si 
balíčkov pre všetkých rezervovaných   
v sobotu, 13.6.2015 od 14:00 do 15:30 len bez predošlého prihlásenia. 
 
Kategórie pre hlavný beh:  
Muži: 

M hlavná kategória  (vekovo neobmedzená)  
Ženy: 

Ž hlavná kategória   (vekovo neobmedzená)  
 
Štartovné: 

1. 5€ nečlen, 3€, člen GOLEM CLUBu s platnou Golem kartou, 7€ pre všetkých v deň akcie 
 
Možnosti platenia štartovného:   

a) v hotovosti, kartou alebo poukážkami rôznych spoločností (logo viď nižšie) na recepciách 
GOLEM CLUB (Aupark, Avion, Tower 115, Central, Eurovea, Bory Mall), prevodom na účet 
 
 
 



 
 
 
 

Zaplatené štartovné sa späť nevracia.   
 
Poistenie:  
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. pretekárov na podujatí. 
Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. 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. 
 
 
Výsledky: 
Zverejní usporiadate po skončení podujatia na stránke www.sportsofttiming.sk a na stránke 
www.golemclub.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času 
(čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).   
 
Protesty:  
Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. 
Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury 
písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu. 
 
Organizátor si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto 
propozíciách. 
 
Ceny:  
Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú medaily a hodnotné ceny.  (Poukážky na 

nákup športového oblečenia PeakPerformance v hodnote 100€, 50€ a 30€, doplnky výživy a 
balíčky kozmetiky. 

               
WC:  
v priestoroch nákupného centra Eurovea 
 
Občerstvenie: 
Na trati je zabezpečený pitný režim v miestach PKO. 
 
Zdravotná služba:  
V priestore štartu a cieľa bude k dispozícií rýchla  zdravotnícka a záchranná služba. 
 
 
  


