
P R O P O Z Í C I E 
3.ročníka Behu o pohár Festivalu dobrodružných  filmov 

„HORYZONTY“ v Trenčíne 
 

Usporiadateľ:   Ing. Juraj Hudák v spolupráci s OV festivalu dobrodružných filmov „HoryZonty“ Trenčín 
a skupinkou priateľov 

 
Podujatie podporili:  Henkel s.r.o., Ipax s.r.o. Trenčianske Teplice distribútor značky Saucony pre Slovensko 

(www.hurikansport.sk), Mäsiarsto Urbánek Trenčín, Firma Donax Bánovce nad Bebravou, 
predaj rybárskych potrieb (www.chytil.sk), Tempish s.r.o., Fructop s.r.o, Eset s.r.o., Check 
Point  

 
Termín:  Sobota 17. novembra 2012 
 
Miesto:  Trenčín, námestie (pri mestskej veži) 9:00hod – 14:00hod  
 
Prezentácia:  Na mieste štartu od 9:00 do 10:15  
 
Štartovné:  2 €   /Detské kategórie štartovné neplatia / Pretekári, ktorí v roku 2011 nevrátili štartovné číslo, majú 

možnosť ho doniesť na prezentáciu, inak im bude navýšené štartovné na 5€  (páni Baďo a Porubský)        
 
Štart:  Kategórie mužov a žien o 10:30 hod., žiacke kategórie po dobehnutí všetkých pretekárov v kat. 

dospelých, cca. 11:00 hod. Začína sa od najmladších detí. 
 
Dĺžka trate:  Dospelí (20rokov a viac) a dorastenci (17-19rokov): cca 5km +-                 
  Detské a žiacke kategórie 0-7rokov: 100m, 8-13rokov: 400m, 14-16rokov: 1000m 
 
Popis trate:  Krátky výbeh po schodoch, lesný chodník so stúpaniami a klesaniami, zámková dlažba, jednoducho 

kros ako sa patrí... 
 
Vyhodnotenie:  Uskutoční sa v mieste štartu a cieľa, ihneď po spracovaní výsledkov. 
 
Ceny:  Vo všetkých  kategóriách detí a dospelých budú odmenení prví traja pretekári. Ceny budú podľa možností 

usporiadateľa. Navyše v detských kategóriách odmeníme každého pretekára sladkou odmenou. Prvých 120 
zaregistrovaných pretekárov v kategórii dospelých obdrží malú pozornosť od usporiadateľov pretekov. Po 
preteku je zabezpečený teplý čaj a pre dospelých aj varené vínko. Samozrejme nebude chýbať tradičný chlieb 
s masťou a cibuľkou. 

 
Šatne a toalety:  V mieste štartu bude vybudovaný stanový prístrešok. Taktiež bude možné použiť mestské toalety, 

kde sa dá aj umyť (nie osprchovať). 
 
Kategórie:   Hlavný pretek na 5km: 
 
 
 
 
 
 
    Detské kategórie (CH – chlapci, D – dievčatá): 
 
 
 
 
  
 
Predpis:  Preteká sa podľa týchto propozícií. 
 
Upozornenie:  Pretekári sa zúčastňujú podujatia na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi 

organizátora. Organizátor nezodpovedá za straty osobných vecí počas preteku.  
 
Informácie:  e-mail: juraj.hudak13@gmail.com , juraj.hudak@mil.sk  0903 119 799, www.horyzonty.sk 
 
         Ing. Juraj Hudák             
                riaditeľ pretekov 

 
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto propozícií. 

G- Muži do 34 rokov (1978-1992) 
H- Muži 35-44 rokov (1968-1977) 
I- Muži 45-54 rokov (1958-1967) 
J- Muži 55-64 rokov (1948-1957) 
K- Muži nad 64 rokov (1947 a skôr) 

A- Ženy do 34 rokov (1978-1992) 
B- Ženy 35-49 rokov (1963-1977) 
C- Ženy nad  49 rokov (1962 a skôr) 
D- Juniori (1995-1993) 
E- Juniorky (1995-1993) 

CH1, D1- ročník narodenia 2008 a neskôr – cca100m 
CH2, D2- ročník narodenia 2005-2007 – cca 100m 
CH3, D3- ročník narodenia 2002-2004 – cca 400m 
CH4, D4- ročník narodenia 1999-2001 – cca 400m 
CH5, D5- ročník narodenia 1996-1998) – cca 1000m 



 

Beh sa uskutoční v rámci festivalu dobrodružných 

filmov HoryZonty, 
konanom v dňoch 15. – 17.11. 2012 

Posádkovom klube TRENČÍN. 
 
 
 

 


