
Propozície pretekov 

Z Ľubotína na hrad Plaveč 

2021 
 

Miesto: Polyfunkčný dom Ľubotín (budova za obecným úradom) 

 

Termín: 3.9.2021 (piatok)  

 

Prezentácia: 15:00 – 16:00 

 

Štart: 17:00 

 

Trať: od železničnej stanice v Ľubotíne na hrad Plaveč a späť 

 

Dĺžka trate: 7 km 

 

Prevýšenie: 200m 

 

Povrch trate: asfalt + poľná cesta 

 



Štartovné:  

10 € - pre vopred prihlásených pretekárov (štartovné uhradiť online do 29.8.2021). 

15 €  - pre registráciu na mieste (registrácia na mieste len vo výnimočných prípadoch po dohode 

s organizátorom). 

Uhradené štartovné sa nevracia.  

 

Registrácia:  

Po registrácii má pretekár 5 dní na zaplatenie štartovného poplatku. Po neuhradení poplatku bude automaticky 

po 5 dňoch vyradený zo štartovej listiny. 

 

Počet prihlásených účastníkov je obmedzený na 100 pretekárov. 

Náklady spojené s účasťou na pretekoch si hradí každý pretekár sám. 

 

Štartovací balíček: 

Súčasťou štartovacieho balíčka bude originálna účastnícka medaila s logom podujatia + pamätné predmety podľa 

možností organizátora. Pre vopred neregistrovaných pretekárov nebude garantovaný štartovací balíček.  

 

Kategórie hlavného behu: 

 A muži do 39 rokov (1982 – 2006) 

 B muži 40 – 49 rokov (1972 – 1981) 

 C muži 50 – 59 rokov (1962 – 1971) 

 D muži nad 60 rokov (1961 a starší) 

 E ženy do 34 rokov (1987 a mladšie) 

 F ženy 35 – 49 rokov (1986 – 1972) 

 G ženy nad 50 rokov (1971 a staršie) 



 Juniori (2002 - 2005) 

 Juniorky (2002 - 2005) 

 Nordic walking muži 

 Nordic walking ženy 

 

Sprievodné podujatie:  

Hobby beh - 4 km (asfalt) 

Kategórie muži a ženy celkové poradie  

 

Ocenenia:  

Ocenení budú prví traja pretekári v každej kategórii vecnými cenami.  

 

Organizácia pretekov: 

Všetci pretekári a organizačný tím budú musieť podstúpiť antigénové testy na koronavírus (pokiaľ sa nepreukážu 

negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu nie starším ako 24 hodín, očkovaním, prekonaním 

ochorenia v posledných 6 mesiacoch). Po absolvovaní testovania s negatívnym výsledkom bude môcť 

pretekár/organizátor vstúpiť do priestorov konania behu. 

Každý si zabezpečuje testovanie vo svojej réžii!!! 

Rozsah a obmedzenia budú definitívne známe až na základe aktuálnej pandemickej situácie a rozhodnutia RÚVZ 

a ÚVZ SR. 

Bez testu, ktorý musí pretekár písomne doložiť na prezentácii mu nebude umožnený štart! 

 

 

 

 



Trasa pretekov: 

Trasa hlavného behu vedie od železničnej stanice v Ľubotíne po starej asfaltovej ceste, na konci ktorej je 

občerstvovacia stanica. Trať sa stáča doľava na lúku pod lesom, pokračuje do kopca a vedie okolo starej hrobky 

poľnou cestou na hrad Plaveč. Na hrade sa nachádza druhá občerstvovacia stanica. Trať pokračuje po tej istej 

trase späť do cieľa pri železničnej stanici v Ľubotíne.  

Hobby beh začína rovnako na železničnej stanici v Ľubotíne, pokračuje asfaltovou cestou po prvú občerstvovaciu 

stanicu a späť na železničnú stanicu v Ľubotíne.  

 

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.  

 

Upozornenie:  

Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť, organizátor nezodpovedá za materiálne ani zdravotné škody 

spôsobené účastníkom pretekov. Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie, zmenu dátumu  a podmienok 

konania pretekov. Účastníci mladší ako 16 rokov štartujú len so súhlasom svojho zákonného zástupcu. 

 

Usporiadateľ: Obec Ľubotín, Obec Plaveč. 

 

Organizátor: Dominik Jakubkovič. Email: dominik.jakubkovic@gmail.com. Telefón: +421 951 200 988. 

 

Hlavný rozhodca: Peter Buc. Email: peter.buc59@gmail.com. Telefón: +421 905 299 189. 
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