
PROPOZÍCIE BEHU KLINSKÝ KROSOVÝ BEH 2022 

 

Vážení priatelia behu a pohybu všeobecne, 

pozývame Vás na tretí ročník bežeckých pretekov 

Klinský krosový beh do čarokrásnej prírody Hornej Oravy. 

 

Termín:  25.jún 2022, štart pretekov o 17:00 

Miesto:  ihrisko pri ZŠ Klin, okres Námestovo 

Trate:   11 km (95% nespevnený povrch, prevýšenie cca 300 metrov)  

  5 km (85% nespevnený povrch, prevýšenie cca 140 metrov) 

Usporiadateľ: ORAVA v pohybe, o.z. 

Kontakt:  oravavpohybe@gmail.com; https://kkb.orava.sk; facebook.com/oravavpohybe 

 

Propozície pretekov: 

Online registrácia do 23.06: https://forms.gle/RfNDPiNxgPoNUJa97 
Registrácia na mieste v deň pretekov medzi 15:00-16:30 
Maximálny počet pretekárov pre obidve hlavné trate je 200 
Štartovné je 5 € pri online registrácii a 7 € na mieste v deň pretekov 
Deti a dorastenci štartovné neplatia 
V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie na trati, v cieli a nápoje 

Pretekári dostanú štartovné čísla a čipy. Štartovné číslo musí mať na sebe každý bežec viditeľne 
umiestnené počas celého behu. Čip je umiestnený na nohe a po ukončení behu je potrebné ho vrátiť 
organizátorom. Za jeho poškodenie alebo stratu sa platí pokuta 50 €.  

V prípade daždivého počasia je k dispozícii telocvičňa ZŠ s mužskými a ženskými šatňami so sprchou. 
V telocvični platí povinnosť používať čistú športovú obuv so svetlou podrážkou. 
Parkovanie bude zadarmo na blízkych, verejne dostupných komunikáciách. 

Pretekár alebo jeho zákonný zástupca môže ohľadne výsledkov podať protest najneskôr do 15 minút 
po vyvesení predbežných výsledkov.  

Prihlásením na preteky každý dáva dobrovoľný súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre 
evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. 
Organizátor podujatia informuje všetkých pretekárov a širokú verejnosť, že počas tohto podujatia 
plánuje vyhotovovať fotografie a zvukovo-obrazové záznamy, ktoré budú slúžiť na propagačné a 
dokumentačné účely a budú zverejnené na sociálnych sieťach a webových stránkach organizátora a 
Oravskej bežeckej ligy. 

Kategórie: 

11 km / 5km  detské behy dĺžka trate 
Dorastenci / Dorastenky (r.n. 2004 – 2006)  Žiaci I. / Žiačky I. (r.n. 2014 – 2016) 200 m 
Juniori / Juniorky (r.n. 2001 – 2003)  Žiaci II. / Žiačky II. (r.n. 2011 – 2013) 600 m 
Muži I. / Ženy I. (r.n. 1983 – 2000)  Žiaci III. / Žiačky III. (r.n. 2007 – 2010) 2000 m 
Muži II. / Ženy II. (r.n. 1973 – 1982)      
Muži III. / Ženy III. (r.n. 1963 – 1972)      
Muži IV. / Ženy IV. (r.n. 1962 a starší)      

 


