
TJ Diamond Lomná a Obec Lomná 
Vás dňa 6.8.2022 pozývajú na 

 

Organizátor súťaže:  TJ Diamond Lomná a Obec Lomná 

Dátum súťaže:   06. 08. 2022 (sobota) 

Prihlášky: online prihlásenie: https://forms.gle/W2VPxvNq7KUGTVGw8    
Termín prihlásenia do 05. 08. 2022 do 20:00 hod.!  

Štartovné:    Dospelí 5 €, Dorast – 3 €, žiaci do 15 rokov ZADARMO 

Miesto konania:   Futbalové ihrisko v Lomnej 
    Registrácia bude prebiehať na ihrisku v čase od 15:00 – 16:00  

hod. Uzávierka registrácie je o 16:00 hod. 

Kategórie:  Predškoláci – trať 200 m: 
- Chlapci do 5 rokov (rok narodenia 2017 a mladší)  
- Dievčatá do 5 rokov (rok narodenia 2017 a mladšie) 



Žiaci najmladší – trať 400 m: 
- Chlapci 6-8 rokov (rok narodenia 2014 – 2016)  
- Dievčatá 6-8 rokov (rok narodenia 2014 – 2016) 
 
Žiaci mladší – trať 800 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 10 km: 
- 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 5 km: 
- 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 futbalové ihrisko v Lomnej. Povrch trate tvorí z 70% nespevnená poľná 
cesta a z 30% asfaltová cesta. Profil je nenáročný. 

Dĺžka tratí:    10 a 5 km - pre kategórie dorastu a dospelých 
2,0 a 0,8 km – pre kategórie žiactva 
200 m – pre kategórie predškolákov do 5 rokov 

Ceny:     Prvý traja v každej kategórii dostanú vecné ceny  

Organizačný výbor:   Riaditeľ pretekov:  Samuel Florek  č.t. 0944 163 373 
     

Časový rozpis:   15:00 – 15:55 prezentácia  
16:00  - výklad pravidiel a popis tratí  
16:05  - štart žiackych kategórií  
16:30  - štart kategórií dorastu a dospelých 
ukončenie pretekov – po dobehnutí posledného pretekára  
cca. 18:30 vyhlásenie výsledkov 

Rôzne:     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(zavináč)obl(bodka)sk . Pretekár, ktorý neudelí súhlas so zaradením do Oravskej 
bežeckej ligy nebude do celkového bodovania započítaný.  

 


