
PROPOZÍCIE BEH MESTOM LEOPOLDOV 

1.6.2019 (SOBOTA) 9. ROČNÍK 

 

 

 
 USPORIADATEĽ: Mesto Leopoldov 033/7342207, 0910 863 986 

REALIZÁTOR: Prípravný výbor komisie kultúry a športu 

DÁTUM: 1.6.2019 (sobota) 9.30 hod. slávnostné otvorenie 

PREZENTÁCIA: Vstupná brána do športového areálu MTK Leopoldov 

 ŠATNE: Priestory stolnotenisovej haly na štadióne (MTK) 

POPIS TRATE: Asfaltový povrch (mestom) – kategórie dospelých 

Futbalový štadión – tráva – žiacke kategórie 

 ŠTARTUJÚ: Pretekári, ktorí sa najneskôr 15 minút pred štartom 

každej kategórie prihlásia na prezentácií. Alebo 

najneskôr deň vopred cez internet. 

 ŠTARTOVNÉ: Deti – zadarmo, dospelí – dobrovoľné. 

Každé dieťa dostane občerstvenie a sladkosť. 

Každý dospelý pretekár dostane občerstvenie . 

UPOZORNENIE: Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo. 

Usporiadateľ nezodpovedá za škody počas pretekov. 

Deti sa môžu zúčastniť iba v sprievode rodiča, alebo 

dospelej osoby. 



PROGRAM PRETEKU 

 

8.00 hod. PREZENTÁCIA – REGISTRÁCIA 

 

 
9.30 hod. SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 9. ROČNÍKA BEHU 

 

 
 BEHY DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU 

9.35 hod. Chlapci a dievčatá nar. 2015 a mladší. (4 – roční) 100 metrov 

9.40 hod. Chlapci a dievčatá nar. 2014 (5 – roční) 100 metrov 

9.45 hod. Chlapci a dievčatá nar. 2013 (6 – roční) 100 metrov 

 

 
 BEHY ŽIAKOV ŠKOLSKÉHO VEKU 

9.50 hod. Žiaci a žiačky nar. 2010 – 2012 (7-8-9 roční) 300 metrov 

Žiaci a žiačky nar. 2008 – 2009 (10 – 11 roční) 400 metrov 

Žiaci a žiačky nar. 2006 - 2007 (12 - 13 roční) 600 metrov 

Žiaci a žiačky nar. 2004 - 2005 (14 - 15 roční) 900 metrov 

 
10. 45 hod. Vyhodnotenie detských a žiackych kategórií 

 

 

Cena: Umiestnenie 1 – 3 miesto (škôlkari a žiaci) 

Diplom, medaila, cena 



 BEH MUŽOV NAD 39 ROKOV A ŽIEN NAD 30 ROKOV – 5.800 metrov 

začiatok o 11.15 hod. nasledovne: 

 ženy nad 30 rokov nar. (1988 a staršie) 

 muži 40 – 49 rokov nar. (1970 – 1979) 

 muži 50 – 59 rokov nar. (1960 – 1969) 

 muži 60 rokov a starší nar. (1959 a starší) 

 

 

 
HLAVNÝ BEH – 5.800 metrov 

začiatok o 12.15 hod. nasledovne: 

 muži do 39 rokov nar. (1980 a mladší) 

 ženy do 30 rokov nar. (1989 a mladšie) 

 

13.10 hod. VYHODNOTENIE KATEGÓRIE DOSPELÝCH 
 

 

Ceny: Umiestnenie 1-3 miesto (muži, ženy): medaila, diplom, finančná odmena 

30, 20, 10 € v každej kategórií 

 
 Absolútny víťaz behu získa celkovú odmenu 40 €. 

 

Novinka! 
Nová kategória o najrýchlejšieho Leopoldovčana / Leopoldovčanku. 

 
 

 

TEŠÍME SA NA VÁS 

 

 
Prípravný výbor komisie kultúry a športu 


