
OZ BESKYDY BEZ HRANÍC 

organizuje 

BEH NA ŠTEFANA PRE ŠTEFANA 

26. 12. 2022 v Námestove (časť pri STK) 

 

 Organizátor súťaže:  OZ Beskydy bez hraníc v spolupráci s KB Breza 

Dátum súťaže:   26. 12. 2022 (pondelok) 

Prihlášky: online prihlásenie: https://forms.gle/uiw7HDxHQkbTYYtx9  
Termín prihlásenia do 25. 12. 2022 do 18:00 hod.! 

Štartovné:    DOBROVOĽNÉ 

Miesto konania:   ÚTULŇA POD MAGURKOU – štart od začiatku asfaltovej cesty na Magurku 
    Registrácia bude prebiehať v areáli STK v Námestove v čase od 09:45 – 10:45  

hod. Uzávierka registrácie je o 10:45 hod. 

Kategórie:  Všetky kategórie – trať 7200 m: 
- Dorastenci 15-18 rokov (rok narodenia 2004 – 2007) 
- Dorastenky 15-18 rokov (rok narodenia 2004 – 2007) 

- Juniori 19-21 rokov (rok narodenia 2001 – 2003) 
- Juniorky 19-21 rokov (rok narodenia 2001 – 2003) 
- Muži I. 22-39 r. (rok narodenia 2000 – 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 (rok narodenia 1962 a skôr) 
- Ženy I. 22-39 r. (rok narodenia 2000 – 1983) 
- Ženy II. 40-49 r. (rok narodenia 1973 – 1982)  
- Ženy III. 50-59 r. (rok narodenia 1963 – 1972) 
- Ženy IV. 60 a viac rokov (rok narodenia 1962 a skôr) 

Trať: Miesto štartu je na začiatku asfaltovej cesty ku vysielaču na Magurke v Námestove 
(616 m.n.m). Cieľ pretekov je pri Útulni pod Magurkou (1084 m.n.m.).  

Dĺžka tratí:    7,2 km - pre všetky kategórie  

Ceny:     Prvý traja v každej kategórii dostanú vecné ceny  

Organizačný výbor:   Riaditeľ pretekov:  Marek Voška č.t. 0944 261 129 
    Vedúci realizačného tímu: Miroslav Benian 

Časový rozpis:   09:45 – 10:45 prezentácia  
10:50  - výklad pravidiel a popis tratí  
11:00  - štart všetkých kategórií 
ukončenie pretekov – po dobehnutí posledného pretekára  
cca. 13:00 vyhlásenie výsledkov na Útulni pod Magurkou 

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!!! 

 

 

 

 

 

 


