
 

 

 

          PROPOZÍCIE 
„Zvolenská detská cyklistická a bežecká liga“ 

Prvé kolo: Detská herňa SAFARI, parkovisko NAY Zvolen 

Zábavno - súťažné podujatie pre deti do 10 rokov  
 

organizátor: 

Cyklo Zvolen o. z.,  
0905 639560, Peter Drozdík 

0908 938370, Monika Moravcová 

cyklozvolen@gmail.com 

www.cyklozvolen.sk 

Detská herňa SAFARI 
 
miesto konania: 

Detská herňa SAFARI – parkovisko obchodného domu NAY Zvolen 

 
dátum: 

15.5.2016 (nedeľa) 

 
registrácia, vyzdvihnutie čísel: 

Osobne 15.5.2016 od 8:30 do 9:00 hod. pred Detskou herňou SAFARI  
 
meranie časov: 

Časy nebudú merané, zaznamenáva sa poradie v cieli podľa kategórií 

 
trať: 

50 m, 150m, 250m, 500m, bez prevýšenia, asfalt  

 
ŠTART 

15.5.2016  od 9:15 hod. bežecké kategórie 

  od 10:00 hod. cyklistické kategórie 
 

kategórie: 

B1  rok narodenia 2012 – mladší  beh 50 m  chlapci 

B11 rok narodenia 2012 – mladší  beh 50 m  dievčatá 

B2 rok narodenia 2011 – 2010   beh 150 m  chlapci 

B12 rok narodenia 2011 – 2010   beh 150 m  dievčatá 

B3 rok narodenia 2009 – 2008   beh 250 m  chlapci 

B13 rok narodenia 2009 – 2008   beh 250 m  dievčatá 

B4 rok narodenia 2007 – 2006   beh 500 m  chlapci 

B14 rok narodenia 2007 – 2006   beh 500 m  dievčatá 

 

C1  rok narodenia 2012 – mladší  cyklistika 50 m  chlapci 

C11 rok narodenia 2012 – mladší  cyklistika 50 m  dievčatá 

C2 rok narodenia 2011 – 2010   cyklistika 150 m  chlapci 

C12 rok narodenia 2011 – 2010   cyklistika 150 m  dievčatá 

C3 rok narodenia 2009 – 2008   cyklistika 250 m  chlapci 

C13 rok narodenia 2009 – 2008   cyklistika 250 m  dievčatá 

C4 rok narodenia 2007 – 2006   cyklistika 500 m  chlapci 

C14 rok narodenia 2007 – 2006   cyklistika 500 m  dievčatá 
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V prípade malého počtu štartujúcich v jednotlivých kategóriách, môže dôjsť k zlúčeniu 

kategórie chlapci/dievčatá v príslušnej dĺžke trate. V cyklistickej kategóriách je povinná 

cyklistická prilba. 
 

štartovné: 

Bez štartovného 

Každý zaregistrovaný účastník štartuje so štartovným číslom.  
 

 

vyhlásenie výsledkov: 

Vyhlásenie výsledkov bude o cca 11.00 hod. Vyhodnotení budú prví traja v každej 

kategórii. Výsledky budú dostupné na www.cyklozvolen.sk 

 

Každý účastník štartuje na zodpovednosť svojho zákonného zástupcu. Organizátor 

nezodpovedá za škody na majetku a zdraví súvisiace s účasťou na zábavno – 

súťažnom podujatí. 

 

Na podujatí sa zúčastnia zvolenskí herci Richard Sanitra, Katarína Čudejková, Marek 

Rozkoš. Súčasťou podujatia bude maľovanie na tvár a bubnovanie s Mirom 

Randuškom.  

 

 

Ďalšie podujatia Zvolenskej detskej cyklistickej a bežeckej ligy 2016: 

 

12.6.2016 – Aqua Beach Orlík – Môťovská priehrada 

28.8.2016 – OD TESCO Zvolen - Západ 
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