
8.6. Saguaro Run Fest Košice 2014 

Celodenný bežecký festival pre všetky vekové a záujmové kategórie s programom pre celú rodinu na 
celý deň.  

Dátum a miesto 

8.6.2014 (v nedeľu) na Alpinke v Košiciach 

Štart behu  

V kategóriách s menším počtom účastníkov na parkovisku pri bufete na Alpinke. 

V prípade väčšieho počtu účastníkov na štarte, bude štart presunutý na cestu smerom ku golfovému 
klubu (spresníme pred podujatím). 

Cieľ všetkých behov 

Na parkovisku pri bufete na Alpinke 

On-line registrácia  

Na stránke MojEvent do 5.6.2014 

Registrácia bude možná aj v deň preteku. 

Stránka behu  

www.behsity.sk 

Prezentácia 

Pretekári si preberú štartovné čísla v deň pretekov v priestoroch cieľa od 8:00 hod.  

Prezentácia končí 30 min. pred štartom príslušnej kategórie. 

Harmonogram štartov 

10:00 Beh detí 

10:30 Beh detí v kočíku na 3,5 km 

11:15 Orientačný beh pre deti 

10:00–13:00 Beh na mieste na 100m 

14:00 Štafetový beh 4-členných družtiev 

17:00 na 5 km a 10 km 

Štartovné 

Beh detí do 5 rokov zadarmo 

http://www.behsity.sk/


Beh detí do 7 a do 12 rokov 3,- Eur prevodom / 5,- Eur na mieste 

Beh detí v kočíku 5,- Eur prevodom / 7,- Eur na mieste 

Orientačný beh 3,- Eur prevodom / 5,- Eur na mieste 

Beh na mieste zadarmo 

Štafetový beh 4-členné družstvá 28,- Eur prevodom / 36,- Eur na mieste za celý tím 

5 km a 10 km 10,- Eur prevodom / 12,- Eur na mieste 

Štartovné je v rátane 20% DPH. Úhrada štartovného poplatku je nevratná. Zrušenie registrácie alebo 
nenastúpenie na pretek z akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobil organizátor preteku, nie je dôvodom 
na vrátenie štartovného. Jediný prípad vrátenia štartovného by bol, pokiaľ by organizátor svojim 
zavinením zmaril možnosť štartu pretekára, resp. účasti v súťaži.  

Platba prevodom na účet do 5.6.2014 

Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu: 2628320287 / 1100 

IBAN kód: SK58 1100 0000 0026 2832 0287 

SWIFT kód: TATRSKBX 

Hodnotenie 

Prví traja v každej kategórii budú ocenení medailou a vecnými cenami od spoločnosti LIDL. 

Vyhlásenie výsledkov 

V priestore cieľa vždy po dobehnutí pretekárov v príslušnej kategórie do cieľa. 

Šatne 

V stráženom stane.  

Občerstvenie 

Organizátori zabezpečia občerstvenie v priestore cieľa a na trati týchto kategórií: štafeta 4-členných 
družstiev a 10 km. 

Kategórie 

Beh detí do 5 rokov 350 m (D5 J, D5 Jky) 2009 a viac 

Beh detí do 7 rokov 700 m (D7 J, D7 Jky) 2008 - 2007 

Beh detí do 12 rokov 1200 m (D12 J, D12 Jky) 2006 - 2002 

Beh detí v kočíku (KOC M, KOC Z) 



Orientačný beh detí do 6 rokov (OB 6) 2008 a viac 

Orientačný beh detí do 10 rokov (OB 10) 2007 - 2004 

Orientačný beh detí do 15 rokov (OB 15) 2003 - 1999 

Beh na mieste (BNM) 

Štafeta 4-členných družstiev (STF M, STF Z, STF MIX 1:1 muži a ženy) 

Cestný beh 5 km a 10 km 

   muži do 39 rokov (5 A, 10 A, PM A) 1975 a viac 

   muži od 40 do 49 rokov (5 B, 10 B, PM B) 1974 -1965 

   muži od 50 do 59 rokov (5 C, 10 C, PM C) 1964 -1955 

   muži od 60 rokov (5 D, 10 D, PM D) 1954 a menej 

   ženy do 34 rokov (5 E, 10 E, PM E) 1980 a viac 

   ženy od 35 do 49 rokov (5 F, 10 F, PM F) 1979 -1965 

   ženy od 50 rokov (5 G, 10 G, PM G) 1964 a menej 

Podmienky účasti 

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, 
odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na 
majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. 

Organizátor 

Quinta Essentia, spol. s.r.o.  

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu propozícií 
podľa počtu prihlásených pretekárov.  

Partneri 

Generálny partner Saguaro 


