
 

Organizátor:  

VIVO! Bratislava a Mestská časť Bratislava Nové Mesto 

Kontaktná osoba:  

Lucia Hájeková, Marketing Manager VIVO! Bratislava – lucia.hajekova@vivo-shopping.com 

Dátum konania športového podujatia: 25.09.2022,nedeľa 

 

Miesto konania športového podujatia: jazero Kuchajda, pri amfiteátri ( vchod zo strany Junácka 

ulica, VIVO! Bratislva) 

 

Časový harmonogram podujatia:  

8:30 – 9:30 – zhromažďovanie bežcov 

9:30 – rozcvička s profesionálnym trénerom behu - Leom Lendvorským  

10:00 – ŠTART 

Súťažné trate: 

1. trať v dĺžke 4,5 km (3 kolá okolo jazera Kuchajda) 

2. trať v dĺžke 1,5 km (1 kolo okolo jazera Kuchajda) 

Kategórie bežcov: 

1. Ženy 

2. Muži 

Časový harmonogram: 

od 08:30 prezentácia (ak bežec nestihol vyzdvihnutie štartovacieho čísla vo VIVO!) 

09:30 začiatok rozcvičky - 15 min 

10:00 štart dlhej trate 

10:05 štart krátkej trate 

10:45 štart detského behu (nesúťažne) 

11:00 vyhodnotenie  

 

Prihlasovanie a vyzdvihnutie štartovacieho čísla: 

Online prihlasovanie bude ukončené dňa 21.09.2022 o 18,00, alebo v momente naplnenia 

účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť: 

1. V nákupnom centre VIVO! Bratislava v dňoch 23. a 24. septembra v časoch od 9:00 – 20:00 

Ak stále nebude naplnený účastnícky limit 

2. Na mieste v deň pretekov od 8:30 do 9:30.  

Hneď po prihlásení online, sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email 

s potvrdením 

mailto:lucia.hajekova@vivo-shopping.com


Štartovacie číslo spolu s malým štartovacím balíkom je potrebné si vyzdvihnúť v dňoch 23.9 – 24.9. 

na infopulte VIVO! Bratislava (infopult sa nachádza pri hlavnom vchode). Ak sa z nejakého dôvodu 

neviete dostaviť v daných dňoch do nákupného centra pre vyzdvihnutie štartovacieho čísla, je 

potrebné sa dostaviť na Kuchajdu v deň behu už o 8:30, aby sme Vám Vaše číslo odovzdali na mieste.  

 

Prihlasovanie do série.  

Ak sa chcete zúčastniť celej série šiestich behov, je nevyhnutné sa prihlásiť výlučne online cez stránku 

vysledkovyservis.sk vo vyhradenom časovom úseku prihlasovania. Ak sa pretekár na niektoré kolo 

prihlási vo VIVO! alebo na mieste, jeho čas nebude do série započítaný.  

 

Meranie času a výsledky: 

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú 

priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk. 

 

Štartové číslo:  

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie 

byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové 

číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú 

osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému 

pretekárovi bude diskvalifikovaný. 

 

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:  

V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť zmenu v prihláške, 

alebo svoju prihlášku úplne zrušiť, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk vo vašom konte. 

Vpravo hore sa prihláste do svojho konta, vyberte podujatie ktoré chcete editovať a urobte všetky 

zmeny. Editácia prihlášok je možná pokiaľ je spustená online registrácia. Po skončení online 

registrácie sa možnosť editácie prihlášok tiež vypne.  

Vyššia moc: 

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje 

uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje 

právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho 

nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku 

ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior 

udalostí a okolností.  


