
 

BBO - Babohorský bežecký okruh Dátum a miesto konania: 

Chata Slaná voda, Oravská Polhora, piatok – 12.8.2022 
 

Štartovné:  5,- € pri registrácii (platí sa na mieste štartu) 

deti do 15 rokov štart zdarma 
 

Registrácia: online do 11.8.2022 do 18:00 hod. – online registračný formulár 
 
 
 

• Registrácia na mieste v deň pretekov: 16:30-17:15 hod. - chata Slaná voda 
• Štart:  17:30 hod. štart detí na detskej trati (aj v sprievode rodičov)  

18:00 hod. štart hlavných kategórií na krátkej a dlhej trati 
• Trasa: asfaltová cesta, lesná spevnená cesta 

 

Súťažné kategórie:  

• deti do 5 rokov (2017 a mladšie) – trať 300 m  
• najmladší žiaci/žiačky 6-8 rokov (2016-2014) – trať 300 m 
• mladší žiaci/žiačky 9-11 rokov (2013-2011) – trať 600 m 
• starší žiaci/žiačky 12-15 rokov (2010-2007) - trať 2 km 
• dorast 16-18 rokov (2006-2004) - krátka trať 5,5 km 

 
Hlavná trať 11 km 

• Ženy I. 19-39 r. 
• Ženy II. 40-49 r. 
• Ženy III. 50 a viac r. 
• Muži I. 19-39 r.  
• Muži II. 40-49 r. 
• Muži III. 50-59 r. 
• Muži IV. 60 a viac 

 
Krátka trať 5,5 km 

• Ženy I. 19-39 r. 
• Ženy II. 40 a viac 
• Muži I. 19-39 r. 
• Muži II. 40 a viac. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewpJzo_lPasHsbGMvcq-kWPN9qQGc9teKCO2jjrQX0VyZsug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Trať a výškový profil trate: 

Dlhá trať – 11 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Krátka trať – 5,5 km 

m 



 

 
 
 

UPOZORNENIE: 
 

Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné 

poistenie individuálne. Za štart bežca mladšieho ako 18 rokov nesie zodpovednosť jeho 

zákonný zástupca. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na 

zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pretekári sú povinní 

dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky 

dávam 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 

plánujeme vyhotovovať fotografie a zvukovo-obrazové záznamy, ktoré budú slúžiť na 

propagačné a dokumentačné účely a budú zverejnené na sociálnych sieťach a webových 

stránkach organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií podľa 

počtu prihlásených súťažiacich. 

 
ORGANIZÁTORI: 
Obec   Oravská   Polhora,   kontaktná   osoba:   Michal   Strnál,   mobil:   0905   979 718, 
e-mail: starosta@oravskapolhora.sk 

mailto:starosta@oravskapolhora.sk
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