
Propozície  
Farebný beh Slovenského olympijského :mu 

Hlavný organizátor: Slovenský olympijský a športový výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bra@slava 

TERMÍN: 
10.7.2021 

MIESTO: 
EUROVEA, BraSslava 

ŠTART:   
09:00 hod. 
Hromadný štart. 

ÚČASTNÍCKY LIMIT:  
1000 

DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:  
5 km trasa s farebnými zónami 
Kategórie: Muži/Ženy bez rozdielu veku 

PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA): 
• On-line prostredníctvom predpredaj.sk do 08.07.2021 
• osobne  počas prezentácie v deň konania poduja@a, ak nebude naplnený účastnícky limit. 

Štartovné je možné zapla@ť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line s využi[m platobného 
terminálu v rámci prihlasovacieho systému, prípadne priamo na poduja[ v prípade, ak v rámci danej 
disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. Pri problémoch s platbou kontaktujte 
 registracia@becool.sk. 

Pred poduja[m vám na váš mail zadaný pri registrácii príde newsle_er spolu s inštrukciami 
a informáciami o poduja[ a podmienkach účas@. 

Predtým ako sa dostavíte na prezentáciu, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej 
lis@ne. Ak nie, kontaktujte registracia@becool.sk a pri vyzdvihnu[ štartového čísla (prezentácii) sa 
preukážte aj vytlačeným „Potvrdením platby!, ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, 
ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.  

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčas@ do 01.07.2021 má pretekár 
možnosť uplatniť si štartovné v ďalších pretekoch, resp. v budúcom ročníku poduja@a, prípadne ho 
vie presunúť na ďalšieho pretekára. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných 
dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v týždni konania poduja@a (t.j. od pondelka), 
má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku poduja@a, resp. na ďalších pretekoch zo 
série. 

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zis[, že so štartovým číslom bežal iný bežec 
ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný. 
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Účastnícky limit: 1000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Za riadne prihláseného 
sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, kedy mu systém pridelí štartové číslo a je 
uvedený v štartovej lis@ne.  

Registrácia na klasické preteky bude v prvej fáze otvorená pre prvých 500 prihlásených bežcov až 
do okamihu, kedy Úrad verejného zdravotníctva oficiálne potvrdí rozšírenie limitu na 1000 
účastníkov. Ak by medzitým došlo k naplneniu limitu počtu účastníkov, registrácia sa po ďalšom 
uvoľnení opatrení otvorí opäť. 

Časový limit: 1:00 hod od štartu behu.  

PREZENTÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV A VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH BALÍKOV  
Prezentácia a registrácia účastníkov bude deň pred poduja[m a v deň poduja@a. 

• 09.07.2021 v čase od 16:00 do 19:00  
• 10.07.2021 v čase od 07:00 do 08:30  

ŠTARTOVNÉ (v závislosS od dátumu prihlásenia): 
• do 20.06.2021  - 10 € 
• do 10.07.2021  - 12 € 

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku !!! Verifikovať 
svoju účasť si môžete v štartovej lisSne podujaSa na stránke podujaSa braSslavamarathon.com. 

ŠTARTOVÝ BALÍK ZAHŔŇA: 
• účastnícke tričko 
• štartové číslo s grafikou podujaSa 
• medailu po dobehnu: do cieľa 
• občerstvenie v cieli 
• on-line diplom s možnosťou jeho sSahnuSa si z web stránky podujaSa a vytlačenia 
• možnosť uložiť si osobné veci do úschovne 
• darček od partnera podujaSa 

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je 
štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá 
zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou 
pretekárov na poduja[. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj 
zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa poduja@a. 

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku. Každý účastník je povinný pri 
prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to pla[ aj pri prebra[ štartového čísla za 
iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kar@čky potvrdzujúcej zdravotné poistenie 
na toto poduja@e. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydané štartové číslo, a to 
ani v prípade, ak má zaplatené štartovné. 

MERANIE ČASOV a PRAVIDLÁ: 
• Preteky nebudú merané 
• Štartové číslo musí byť umiestnené vpredu na viditeľnom mieste (hruď) 

Používať slúchadlá počas behu je zakázané a pretekárovi hrozí diskvalifikácia. Je to nebezpečné 
najmä s ohľadom na bezpečnosť bežcov a divákov, prípadné organizačné usmernenia, zásahy a 
pokyny organizátorov na tra@ počas behu, potrebu reagovať na pohyb sprievodných vozidiel, 
motocyklov a bicyklov organizátora, polície, zdravotnej a záchrannej služby, pričom v neposlednom 
rade sa oberáte o atmosféru, ktorú vytvárajú bežci, diváci a sprievodný program, ktorý je pre vás 
pripravený. 



Vecné ceny:  

Prvé tri ženy a prví traja muži v absolútnom poradí získajú vecné ceny. 

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bra@slavamarathon.com 

Kontakty: registrácia: – telefón: 0904 404 638, e-mail: registracia@becool.sk 

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba. 

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje 
uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnu:m na vis maior okolnosS. Rovnako tak si 
vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu bežcov na 
poduja:. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie 
poduja@a alebo niektorej z disciplín poduja@a v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, 
nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť 
účastníkov poduja@a, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalos[ a okolnos[, ako 
napríklad nariadenia a opatrenia štátu, štátnych a samosprávnych orgánov a inš@túcií. 

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho čas@ 
nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu poduja@a v čase pred samotným momentom 
prerušenia/zrušenia poduja@a. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolnos[ a vyčíslení 
nákladov spojených s prípravou poduja@a kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného. 

Informácie uvedené v týchto propozíciách boli vytvorené dňa 15.05.2021 na základe vyhodnotenia 
aktuálnej epidemiologickej situácie a predpokladaného vývoja uvoľňovania opatrení a reštrikcií pri 
organizovaní hromadných podujaF v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, ako aj na základe 
skúsenosF, ktoré organizátor nadobudol počas predchádzajúceho obdobia počas trvania pandémia 
pri organizovaní športových a kultúrnych podujaF.  

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť niektoré účastnícke limity a ďalšie podmienky účasN na 
podujaF, prípadne ich ešte viac špecifikovať (napr. preukázanie sa negaFvnym testom atď) a to aj 
„ad hoc“ v závislosN od aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku, tak ako bude 
vyhodnotená v súvislosN s termínom podujaNa a ako budú v daný moment nastavené pravidlá 
ochrany zdravia ľudí (účastníkov aj divákov) príslušnými autoritami.  

V prípade, ak na základe uvedených opatrení a podmienok účasN na podujaF bude účastníkovi so 
zaplateným štartovným znemožnená účasť na podujaF, organizátor mu garantuje v plnom rozsahu 
vrátenie zaplateného štartovného, resp. poskytnuNe možnosN bezplatne si presunúť štartovné na 
niektorý z ďalších ročníkov podujaNa alebo na iné podujaNe organizované BraNslava marathon 
team. 

Tešíme sa na Vás !!! 
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mailto:registracia@becool.sk%2520

