
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OObbččiiaannsskkee  zzddrruužžeenniiee  ZZaa  kkrraajjššiiuu  PPoovvaažžsskkúú  BByyssttrriiccuu  vv  ssppoolluupprrááccii  

ss  MMeessttoomm  PPoovvaažžsskkáá  BByyssttrriiccaa  VVááss  ssrrddeeččnnee  ppoozzýývvaajjúú  nnaa  ššppoorrttoovvúú  

aakkcciiuu::  

BBEEHH    NNÁÁDDEEJJEE  1144..  jjúúnnaa    22001144    

11..  RROOČČNNÍÍKK  

  

PPoozzýývvaammee  vvššeettkkyy  zzáákkllaaddnnéé  šškkoollyy  aa  vveerreejjnnoossťť  vv  PPoovvaažžsskkeejj  

BByyssttrriiccii..  PPooddppoorrííttee    ssvvoojjuu  šškkoolluu  aa  ššppoorrtt  vv  nnaaššoomm  mmeessttee..  

PPoodduujjaattiiee  jjee  zzaarraaddeennéé  ddoo  ššppoorrttoovvééhhoo  pprroojjeekkttuu  pprree  mmllááddeežž    

PPLLAAYY    FFOORRWWAARRDD  //UUSSAA//.. 



Usporiadateľ:  Občianske združenie Za krajšiu Považskú Bystricu 

Riaditeľ podujatia: Lenka Beranová 

Tajomník podujatia: Katarína Beranová 

Technický riaditeľ: Dušan Malovec 

Hlavný rozhodca:  Marta Jakubíkova a Viera Žuchová 

Bezpečnostné opatrenia:  Mestská polícia Považská Bystrica 

Zdravotné zabezpečenie: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

Sponzori: podnikateľské subjekty Považská Bystrica 

Pozvaní predstavitelia Mesta Považská Bystrica: primátor mesta Karol Janas, 

viceprimátor Marián Sopčák a vedúci odboru školstva Jozef Bielik 

Termín:  14: jún 2014 od  9.oo -  do  13.oo h 

Miesto:  Považská Bystrica  Kino Mier 

Prezentácia účastníkov:  od 9.oo -  do 10.oo h 

Štart a cieľ:  lokalita kina Mier a chodník pri Domanižanke v časových intervaloch 

podľa rozpisu 

Trasa: chodník, pešia zóna popri potoku Domanižanka podľa pokynov technického 

riaditeľa a náčrtu trate 

Kategórie:   A: žiaci  prvého stupňa 1. a 2. ročník            500 m   

                       B:  žiaci  prvého stupňa 3.,4. a 5. ročník      1 200 m 

                       C:  žiaci  druhého stupňa  6.,7.,8. a  9. ročník 3 400 m 

                       D: muži a ženy                5 000 m 

                       E:  chôdza pre všetkých ostatných     5 000 m 

Štartovné: žiaci:   1 euro  

 dospelí:  3 eurá 

Hodnotenie:  A. Hodnotíme percentuálnu účasť za určitú školu vzhľadom k počtu 

žiakov na škole 

 B. Hodnotíme  1. – 10. miesto  / 1. miesto -  10 bodov.........10. miesto -  

1 bod / 

                        C. Dospelí nahlásia, za ktorú školu bežia alebo komu darujú bod za účasť 

Vyhodnotenie: po ukončení všetkých kategórií Behu nádeje 



Víťazná škola dostane  „Putovný pohár  Behu nádeje“ a  finančnú prémiu od 

sponzorov, ktorú škola použije na zlepšenie podmienok telesnej výchovy a športu na 

škole. Každý účastník dostane reflexnú bezpečnostnú pásku, v cieli  občerstvenie. 

 

PRIHLÁŠKY: záväzné prihlášky je potrebné poslať alebo doručiť do 15.  

mája  2014  

K prihláške pripojte kópiu o zaplatení štartovného na účet OZ  č.: 4014500610/7500 

Dospelí môžu zaplatiť  aj  pri prezentácii. 

 

Adresa: OZ Za krajšiu Považská Bystrica, Šoltésovej 2007/262, 017 01 Považská 

Bystrica 

E-mail: katarina _beranova@yahoo.com 

Triedny učiteľ v spolupráci s telocvikárom spracuje nomináciu a štartovaciu listinu 

podľa predtlače – meno a priezvisko, rok narodenia, podpis rodiča, že súhlasí 

s účasťou svojho dieťaťa /tlačivo s prehlásením/. Každú kategóriu na osobitný 

formulár (dvojmo – 1x pre zaslanie a 1x pre vlastnú potrebu pri prezentácii). Vyslané 

školy zabezpečia pedagogický dozor alebo  prídu s rodičom. 

Vyhlasovanie výsledkov bude po ukončení všetkých kategórií. 

 

Dôležité upozornenie: 

Beh sa uskutoční za každého počasia. Použiť treba vhodné oblečenie a obuv na beh 

alebo chôdzu. Nie je rozumné skracovať si trať-  na otočke dostanete kontrolnú 

pečiatku alebo pásku. Myslite na to, že chôdza nie je pretek. Rešpektujte pokyny 

svojich pedagogických pracovníkov, organizátorov a mestskú políciu na ceste a 

priechodoch pre chodcov. 

 

Časový rozpis :  

9.oo    prezentácia zúčastnených škôl 

9.45    slávnostné zahájenie podujatia „ BEH NÁDEJE“ 

10:oo  kategória A. beh na  500 m 

10:20  kategória B. beh na  1 200 m 

10:50  kategória C. beh na   3 400 m 



11:30  kategória D. beh na  5 km  - muži, ženy 

11:45  kategória E. chôdza na   5 km  - ostatní 

13:15  predpokladaný záver a slávnostné vyhodnotenie 

 

Poznámky a upozornenia :  

V kategórii E. sú neobmedzené možnosti atraktívneho oblečenia, masiek a 

pomaľovanej tváre podľa vlastného výberu a uváženia. 

 

Po ukončení podujatia ste srdečne pozvaní na kultúrne podujatie:  

„Považská rockuje“, začiatok o 16.oo hod. 

 

 

 

V Považskej Bystrici  dňa 5. apríla 2014    

 

 

 

 

 Katarína Beranová 

 predseda OZ Za krajšiu Považskú Bystricu 

 Mobil: 0948 515 749 

                                                            

 

 

 

 

 

 

    



 

                                    

                               

 

 


