
  

 

 

Občianske združenie ZRNIEČKA PRE SNY v spolupráci s Mestom 

Považská Bystrica Vás srdečne pozývajú na športovú akciu: 

  

BBEEHH    NNÁÁDDEEJJEE    1100..  JJÚÚNNAA  22001177  

44..  RROOČČNNÍÍKK  

Pozývame všetky základné školy a verejnosť v Považskej 

Bystrici. Podporíte svoju školu a šport v našom meste. 

Podujatie je zaradené do športového projektu  pre deti a                               

mládež  PLAY  FORWARD /USA/. 



Usporiadateľ:  Občianske združenie ZRNIEČKA PRE SNY 

Riaditeľ podujatia: Lenka Beranová 

Organizačné zabezpečenie: Katarína Beranová 

Technické zabezpečenie: Dušan Malovec 

Hlavný rozhodcovia: Marta Jakubíkova a Viera Žuchová 

Bezpečnostné opatrenia:  Mestská polícia Považská Bystrica, Štátna dopravná polícia 

Zdravotné zabezpečenie: Stredná zdravotná škola v PB a NsP Považská Bystrica 

Sponzori: podnikateľské subjekty Považská Bystrica 

Pozvaní hostia: Ivan Štefanec – súčasný poslanec Európskeho parlamentu 

Pozvaní predstavitelia Mesta Považská Bystrica: primátor mesta Karol Janas, 

a vedúci odboru školstva  Jozef Bielik 

Moderátori: Milan Kováčik, Tomáš Božuta 

Termín:  10.júna 2017  od  9.3o -  do  13.oo hod. 

Miesto:  Považská Bystrica  Kino Mier 

Prezentácia účastníkov:  od 7.3o -  do  9.oo hod. Školy si musia vyzdvihnúť štartovné 

čísla a pokyny deň vopred 8. a  9.júna 2017 od 13.3o do 16.oo v Kine Mier. 

Štart a cieľ: lokalita Kino Mier, pri altánku,  podľa časového rozpisu 

Trasa: smer sídlisko SNP – chodník pri Domanižanke podľa značenia a späť /mapa 

jednotlivých tratí bude vyvesená pri štarte/ 

Kategórie:  

A*: deti od 2 do 3 rokov, jazda na mini bicykloch bez pedálov /odrážadlách/         50 m 

A: žiaci 1. A 2.ročníka   chlapci a dievčatá -   beh  500 m  

B: žiaci 3.,4. a 5.ročníka  chlapci a dievčatá  - beh 1 200 m 

C: žiaci 6.,7.,8. a 9.ročníka  chlapci a dievčatá -beh 2 000 m 

D: muži a ženy -  beh              5 000 m 

E: ostatní účastníci – beh, poklus, chôdza pre potešenie „FUN“ 1 000 m 

Štartovné:  

žiaci:  2,- eurá  

dospelí:  10,- eur 



Hodnotenie:  

A. Za každého prihláseného účastníka škola získava 1 bod. 

B. Hodnotíme  1. – 6. miesto  / 1. miesto -  10 bodov, 2. miesto - 9 bodov, 3. miesto - 

8 bodov, 4. miesto - 7 bodov, 5. miesto – 6 bodov, 6. miesto – 5 bodov /. 

C. Dospelí pri registrácii nahlásia, za ktorú školu bežia alebo komu darujú svoj  bod za 

účasť.   

D. Beh, poklus, chôdza  -  1000 m pre potešenie sa boduje 1 bodom len za účasť a  nie 

za umiestnenie.                              

Vyhodnotenie: po ukončení všetkých kategórií Behu nádeje 

Víťazná škola dostane víťaznú trofej – „Pohár  Behu nádeje“   finančnú prémiu od 

sponzorov v percentách podľa umiestnenia, celú čiastku štartovného, ktorú vložili pri 

registrácii a  ktorú škola použije na zlepšenie podmienok telesnej výchovy a športu na 

škole t.j. na zakúpenie  učebných pomôcok na telesnú výchovu a šport na škole.  

Tento rok bude odmenená každá škola. Po ukončení dostane každá škola  finančnú 

čiastku, ktorú vložila ako štartovné plus percentuálnu čiastku od sponzorov podľa 

umiestnenia. Pripravených je množstvo zaujímavých cien od sponzorov a darcov.                                                                       

Organizačný výbor si  vyhradzuje právo na niektoré zmeny pri udeľovaní cien 

/napríklad môže udeliť aj dve prvé miesta, ak výsledky sú veľmi  tesné s minimálnym 

rozdielom/. Môže udeliť extra 15 bodov za včasnú registráciu do 6.júna 2017. Môže 

oceniť aj inú dobrovoľnícku pomoc z príslušnej školy po dohode s výborom. Taktiež 

môže porota potrestať mínusovými bodmi ak sa škola neskoro zaregistrovala,  

neprišla si včas pre štartovné čísla a pokyny, nezaplatila v určených dňoch pred dňom 

preteku. 

 

Tento ročník, tak ako sme sľúbili, oceníme najkrajšiu fotografiu za FOTOSÚŤAŽ 

z minulého 3. ročníka Behu nádeje novučičkým bicyklom.        

 

REGISTRÁCIA  PRE  ŠKOLY : 

-  Triedny  učiteľ v spolupráci s telocvikárom spracuje nomináciu a štartovaciu 

listinu podľa predtlače – pošleme tlačivo Excel forme - meno a priezvisko, ročník, 

kategória, podpis rodiča, že súhlasí s účasťou svojho dieťaťa /tlačivo s 

prehlásením/. Kategóriu „ FUN“ na osobitný formulár. 



-  Registrácia pre školy začína  1.apríla 2017 ,  PIN kód  Vám bude včas poslaný 

mailovou poštou. 

-  Štartovné  môžete poslať na účet OZ  Zrniečka pre sny  číslo účtu :   SK66 7500 

0000 0040 1450 0610, štartovné deti  2,- eurá, dospelí 10,-eur. 

-  Škola môže  dostať extra plus 15 bodov za včasnú registráciu do        1.júna 2017. 

Všetci ostatní do 6.júna 2017. 

-  8. a 9.júna 2017 v čase od 13.3o do 16.oo v kine Mier si musíte vyzdvihnúť 

štartovné čísla, pokyny, nahlásite zmeny, spresníte zoznam a zaplatíte v hotovosti 

/poverený  učiteľ alebo rodič  za školu/ 

-  Žiaci, ktorí opakujú ročník musia byť zaregistrovaní podľa veku a nie za triedu, 

ktorú opakujú. Za porušenie hrozia mínusové body alebo  diskvalifikácia. 

-  Kontaktný mail:   jakub.hromadik@gmail.com katarinaberanova3@gmail.com 

-  Škola, ktorá sa včas nezaregistruje do 6.júna, alebo si nepríde pre štartovné čísla  

8. a 9.júna 2017, nezaplatí do 9.júna 2017 dostane  mínus 100 bodov. 

-  Registrácia v deň preteku bude  od 7.3o do 9.oo h. Dospelí  12,-eur, deti 3,- eurá  

hotovosť. 

-  Tento rok bude odmenená každá zúčastnená škola , dostane vlastne naspäť to, čo 

do preteku vložila  ako štartovné, plus prémiu od sponzorov podľa umiestnenia. 

ELEKTRONICKÁ  REGISTRÁCIA  PRE OSTATNÝCH : 

-  Pokyny budú včas na našej webovej stránke www.zrniecka-pre-sny.sk  / 

registrácia Beh nádeje/ . Začiatok bude od 1.apríla 2017 do 6.júna 2017 s platbou na 

náš účet: SK66 7500 0000 0040 1450 0610  

- Registrovať sa môžete až do 9.júna 2017 a zaplatíte osobne  dva dni pred 

pretekom v kine Mier od 13.3o do 16.oo, keď si prídete pre štartovné číslo 

a pokyny.   

mailto:jakub.hromadik@gmail.com
mailto:katarinaberanova3@gmail.com
http://www.zrniecka-pre-sny.sk/


 -  Registrácia v deň preteku bude iba od 7.3o do 9.oo h. pre dospelých za 12,- eur 

a deti  3,- eurá v hotovosti. 

-  Žiadame Vás prosím, aby ste si vyzdvihli  štartovné číslo, pokyny v dňoch  8. 

a 9.júna 2017 v čase od 13.3o do 16.oo h. v kine Mier  a tak prispeli k hladkému 

priebehu v deň  preteku.  

 UPOZORNENIE : 

 Prihlásené školy zabezpečia pedagogický dozor alebo žiaci prídu s rodičom. 

Pedagogický dozor je  zodpovedný za účastníkov a  potvrdí pri –prezentácii zmeny  

dva dni pred pretekom. 

Vďaka Vám Beh nádeje rastie počtom účastníkov a stáva sa dôležitou akciou pre 

školy a naše mesto. Všetky školy majú tento rok šancu a veľkú možnosť podporiť 

vlastnú školu a urobiť aj niečo pre svoje zdravie. Preto  považujeme včasnú  

registráciu za veľmi dôležitú. 

 

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 obrátke bude rozhodca. 

Dodržiavajte pitný režim a použité poháre nezahadzujte a použite viackrát počas 

športového podujatia. Rešpektujte pokyny svojich pedagogických pracovníkov, 

organizátorov,  mestskú a dopravnú políciu na ceste a priechodoch pre chodcov. 

Najmenší povinne musia mať na bicykloch bezpečnostné prilby. Odporúča sa aj 

reflexná vesta. Pri behu môžete použiť reflexné pásky z predchádzajúcich ročníkov. 

V priestoroch štartu a cieľa bude stanovište s profesionálnym zdravotníkom, ďalšia 

zdravotná služba bude popri bežeckej trati. 

 

Časový rozpis: 

8.oo    prezentácia zúčastnených škôl 

9.45    slávnostné zahájenie podujatia „ BEH NÁDEJE“ 

9.55    kategória najmenších na mini bicykloch bez pedálov – odrážadlách 



10.00  kategória „FUN“ - beh, poklus, chôdza pre potešenie 1000 m 

10.10  kategória A. beh na 500 m chlapci, dievčatá 

10:20  kategória B. beh na 1200 m chlapci, dievčatá 

10:50  kategória C. beh na  2000 m chlapci, dievčatá 

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

12:45  slávnostné vyhodnotenie a záver 

 

Poznámky a upozornenia :  

Počas podujatia bude možnosť sledovania zaujímavého programu a atraktívnych 

športov, možnosti fotenia a rozhovorov  so zaujímavými  športovcami  a osobnosťami  

nášho mesta, prekvapenie / hokejisti, hokejbalisti, speváci, gitaristi../ 

V cieli bude stánok s občerstvením a cisterna s pitnou vodou. 

Školám odporúčame  vlastné stanovište – stan, kde sa všetci  účastníci môžu 

zdržiavať a budú spoločne fandiť spolužiakom a riadiť sa  pokynmi pedagógov 

alebo rodičmi. 

 

V Považskej Bystrici  dňa  17.februára 2017                               Katarína Beranová 
                         Mobil: 0948 515 749 
 
                                                                                 
www.zrniecka-pre-sny.sk, IČO: 42151759, DIČ: 2023285209 
číslo účtu v tvare IBAN: SK66 7500 0000 0040 1450 0610               

 

http://www.zrniecka-pres-ny.sk/

