
                                           P R O P O Z Í C I E 
2.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:            Ipax s.r.o. Trenčianske Teplice (Distribútor športového oblečenia a obuvi značky SAUCONY, 
ORCA a ORBEA na Slovensku),Reštaurácia „U mňa“(Námestie sv.Anny 33, Trenčín), Fructop 
Ostratice, Pekáreň Marienka Trenčín, TEMPISH Šport (Mierové námestie 11), Mäsiarstvo 
URBÁNEK Trenčín,  Corinex group a.s., CA Technologies, CheckPoint,  

 
Termín:  Sobota 12. novembra 2011 
 
Miesto:  Trenčín, Štúrovo námestie (pri mestskej veži) 9:00hod – 14:00hod 
 
Prezentácia:  Na mieste štartu od 9:00 do 10:15  
 
Štartovné:  2 €   /Žiacke kategórie štartovné neplatia N,Ď,J/                       
 
Štart:  Kategórie mužov a žien o 10:30 hod., žiacke kategórie po dobehnutí všetkých pretekárov 

v kat. dospelých, cca. 11:00hod. 
 
Dĺžka trate:  Dospelí : 4,6km,                
  Detské a žiacke kategórie 100m, 400m, 1000m 
 
Popis trate:  Na začiatku trate je krátky výbeh po schodoch, lesný chodník so stúpaniami 

a klesaniami, v závere zámková dlažba 
 
Vyhodnotenie:  Uskutoční sa v mieste štartu 
 
Ceny:  V kategóriách dospelých budú odmenení prvý traja pretekári v každej kategórii. V detských 

kategóriách odmeníme každého pretekára sladkou odmenou a malým darčekom. Celkový víťaz 
mužskej aj ženskej kategórie získa pohár festivalu „HORYZONTY“ 

 
Šatne:  V mieste štartu bude vybudovaný stanový prístrešok. 
  
Kategórie:   A – muži najmladší  do 39 rokov (1972 - 1992) 
  B – muži najlepší     od 40 do 49 rokov (1971 – 1962) 
  C – muži najúspešnejší od 50 do 59 rokov (1961 – 1952) 
  D – muži najmúdrejší nad 60 rokov (1951 a starší) 
  E – ženy najmladšie do 40 rokov (1972 – 1991) 
    F – ženy najkrajšie nad 40 rokov (1971 a skôr) 
  M – Mladí dospeláci (1993-1995) /mladí muži aj veľké slečny/ 
  N – Naše drobce (2005 a ml.)  /chlapci aj dievčatá/ 100m 
  Ď – Ďeťúrence :o) (2000 - 2004) /chlapci aj dievčatá/ 400m 
  J – Junáci  (1996 - 1999)  /chlapci aj dievčatá/ 1000m 
 
Predpis:  Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií 
 
Upozornenie:  Pretekári sa zúčastňujú podujatia na vlastné nebezpečenstvo a sú povinný 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. 

 



 
 


