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PROPOZÍCIE LEVÁRUN 2022 

 
 
Názov podujatia: LEVÁRUN 2022 
 
Dátum podujatia: 04.06.2022 
 
Organizátor: Obec Veľké Leváre 
 
Miesto štartu a cieľa: Futbalový štadión Veľké Leváre 
 
Súradnice:  48.50628780674878, 17.002826066547655 
 
Hlavný rozhodca: Radoslav Kotľár 
 
Informácie: kulturnydom@levare.sk 
 
Telefón: +421 918 504 919 
 
Organizátori si vyhradzujú právo na doplnenie a zmenu propozícií do štartu podujatia. 
 
 
Podmienky účasti na podujatí: 

- registrácia a uhradenie štartovného poplatku na mieste 
- súhlas so spracovaním osobných údajov pri registrácii 
- dodržanie týchto propozícií a pravidiel 
- preteky sú verejné 
- dobrý fyzický stav bez aktuálnych zdravotných (najmä respiračných a 

kardiovaskulárnych) problémov umožňujúci účasť na podujatí 
- pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a za zdravotný stav zodpovedá samotný 

pretekár, vedúci pretekárov alebo rodič 
- je potrebné, aby každý pretekár mal pri sebe kópiu alebo originál zdravotného 

preukazu 
- štartuje sa na vlastné náklady 
- usporiadateľ nezodpovedá za prípadné straty a iné škody 
- preteky sa konajú za každého počasia 
- organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť zaradiť účastníka na štart z objektívnych 

príčin 
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KATEGÓRIE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA 

 
 
Pretekári sa zaraďujú do kategórie deti, dospelí a ostatní. 
 
Štartovné: 
DETI: bez štartovného 
DOSPELÍ: 10,- € na mieste 
OSTATNÍ: 10,- € na mieste 
 - chodci, rodiny s deťmi, nordic walking 
 - v tejto kategórii nevyhodnocujeme víťazov 
 
Štartovný poplatok zahŕňa: 
 štartové číslo, tričko, pitný režim a pamätnú medailu po skončení behu 
 
 

Štart pretekov 
 

Deti: beh 
Štart: od 9.00 hod. postupne podľa kategórií: 
Beh lezúňov 5 m 
Materská škola 100 m 
Základná škola 1. a 2. ročník 200 m 
Základná škola 3. a 4. ročník 450 m 
Základná škola 5. a 6. ročník 700 m 
Základná škola 7. až 9. ročník 1000 m 
Povrch: trávnik futbalového ihriska. 
 
Dospelí: beh muži a ženy  
Štart: 10.00 hod. 
Dĺžka trasy: 4300 m 
Povrch hlavného behu: miestne komunikácie, poľné a lesné cesty 
 
Ostatní: jednotlivci a rodiny s deťmi – chôdza a nordic walking 
Štart: 10.00 hod. 
Dĺžka trasy: 4300 m 
Povrch: miestne komunikácie, poľné a lesné cesty. 
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Občerstvenie: na trati hlavného behu bude zabezpečené stanovište s pitnou vodou pri 

Babom jazere a v cieli na futbalovom štadióne 
 
Výsledky :  oficiálne výsledky sú určované na základe času od štartového signálu po 

prebehnutie cieľom. Čas bude vyhodnotený pri preteku len pre prvých 3 bežcov. 
Individuálne meranie je dovolené pre vlastnú potrebu 

 
Poistenie:  Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. 

Organizátori nepreberajú zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví 
súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí 

 
Prvá pomoc: Zdravotná služba bude zabezpečená v areáli futbalového štadióna 
 
Toalety: zabezpečené v areáli futbalového štadióna 
 
Úhrada štartovného: od 8.00 – 9.00 hod. na mieste 
 10,- € jednotlivci 
 20,- € rodinná zľava (členovia jednej rodiny) 
   deti, rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia 
 
Tričká a pamätné medaily budú pripravené len pre elektronicky zaregistrovaných účastníkov 
behu, pri registrácií na mieste nie je garantovaná pamätná medaila a tričko. 
 
 


