
 
Organizátor súťaže:  Obec Novoť, Dobrovoľný hasičský zbor Novoť v spolupráci s Oravskou 
bežeckou ligou 

Dátum súťaže:   26.08.2022 (piatok) 
Prihlášky: Registrácia online do 25.8.2022 do 22:00 hod.: 

https://forms.gle/19UTGJWQK8EzXCgo8  
                                                    Registrácia priamo na mieste v deň pretekov v čase od 15:30 – 16:25 na 

futbalovom ihrisku v Novoti. Uzávierka registrácie je o 16:25 hod. 
 
Štartovné:    Dobrovoľné 

 
Miesto konania:   Futbalový štadión Novoť 
  

Kategórie:  Žiaci najmladší – trať 300 m: 
- Chlapci 6-8 rokov (rok narodenia 2014 – 2016)  
- Dievčatá 6-8 rokov (rok narodenia 2014 – 2016) 

Žiaci mladší – trať 600 m: 
- Chlapci 9-11 rokov (rok narodenia 2011 – 2013)  
- Dievčatá 9-11 rokov (rok narodenia 2011 – 2013) 
 
Žiaci starší – trať 2000 m: 
- Chlapci 12-15 rokov (rok narodenia 2007 – 2010)  
- Dievčatá 12-15 rokov (rok narodenia 2007 – 2010) 



Hlavné kategórie – dlhá trať 10400 m: 
- Muži I. 19-39 r. (rok narodenia 2003 – 1983) 
- Muži II. 40-49 r. (rok narodenia 1973 – 1982) 
- Muži III. 50-59 r. (rok narodenia 1963 – 1972) 
- Muži IV. 60 a viac rokov r. (rok narodenia 1962 a starší) 
- Ženy I. 19-39 r. (rok narodenia 2003 – 1983) 
- Ženy II. 40-49 r. (rok narodenia 1973 – 1982) 
- Ženy III. 50 a viac rokov (rok narodenia 1972 a skôr) 
 
Hlavné kategórie – krátka trať 5000 m: 
- Dorastenci 16-18 rokov (rok narodenia 2004 – 2006) 
- Dorastenky 16-18 rokov (rok narodenia 2004 – 2006) 
- Muži I. 19-39 r. (rok narodenia 2003 – 1983) 
- Muži II. 40 a viac rokov (rok narodenia 1982 a starší) 
- Ženy I. 19-39 r. (rok narodenia 2003 – 1983) 
- Ženy II. 40 a viac rokov (rok narodenia 1982 a staršie) 
UPOZORNENIE: 
Maximálny počet účastníkov je organizátorom stanovený na 200. 
 

Trať: Miesto štartu je na futbalovom ihrisku na Podkopci. Povrch trate tvorí z 30% asfaltová 
cesta a z 70% štrková cesta,poľná cesta. Prevýšenie dlhej trate je cca 250m. 

Dĺžka tratí:    10,4 a 5 km - pre kategórie dorastu a dospelých 
2 km, 0,6 km a 0,3 km – pre kategórie žiactva 
100 m – pre kategórie najmladšieho žiactva do 5 rokov 

 

Ceny:     Prvý traja v každej kategórii dostanú vecné ceny  

Organizačný výbor:   Riaditeľ pretekov:  Alžbeta Mikolajčíková tel.č. 0907 514 517 
     

Časový rozpis:   15:30 – 16:25 prezentácia  
16:25  - výklad pravidiel a popis tratí  
16:30  - štart žiackych kategórií  
17:05  - štart kategórií starších žiakov, dorastu a dospelých 
ukončenie pretekov – po dobehnutí posledného pretekára  
cca. 19:00 vyhlásenie výsledkov 
 

Rôzne:     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 €. Pretekári, činovníci a  obecenstvo sa zúčastňujú pretekov na vlastné 
     nebezpečenstvo. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na príp. zmenu v rozpise 

pretekov. V prípade zlých poveternostných podmienok, budú zmeny  
oznámené na adresy uvedené v prihláške!!! 

Sme súčasťou Oravskej Bežeckej ligy, ktorá združuje viacej behov na Orave. Odoslaním prihlášky pretekár udeľuje 
dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu (meno, priezvisko, rok narodenia, obec/mesto) pre 
internetovú stránku www.obl.sk , kde budú tieto výsledky - bodovanie zverejňované. Tento súhlas je možné 
kedykoľvek odvolať emailom na: info@obl.sk . Pretekár, ktorý neudelí súhlas so zaradením do Oravskej bežeckej ligy 
nebude do celkového bodovania započítaný.  

 

Link na mapku krátkej trate : https://connect.garmin.com/modern/activity/9026827277?share_unique_id=27 
Link na mapku dlhej trate: https://connect.garmin.com/modern/activity/9234245904?share_unique_id=30 

 

 

 

 



MAPKA KRÁTKEJ TRATE 5 km 

 
 

MAPKA DLHEJ TRATE 10,4 km 
 

 


