
Vajnorský Minimaratón 2012 
 

Majstrovstvá Bratislavy v cestnom behu na 10.000m 
 
 
 

Mestská časť Bratislava – VAJNORY v spolupráci s Bratislavským samosprávnym 
krajom, Slovenským atletickým zväzom a Atletickým zväzom Bratislavy usporiadajú 

Vajnorský minimaratón 2012 – Majstrovstvá Bratislavy v cestnom behu na 10.000m 
 
 
                                         Všeobecné ustanovenia 
 
Dátum a miesto pretekov: 21.10.2012 (nedeľa) Park pod Lipami, Baničova ul, Vajnory 
Hlavný usporiadateľ: Ing.Ján Mrva, starosta Mestskej časti Bratislava - VAJNORY 
Riaditeľ pretekov:  Dalibor Grebeči, referát kultúry, športu a zahraničných vecí,  
    grebeci@vajnory.sk 0949 365 409 
Vedúci trate:                 Dalibor Grebeči     
Sekretár pretekov:       Katarína Dobiášová, referát kultúry, športu a zahraničných vecí 
Hospodár pretekov:    Oľga Bieliková 
Zdravotná služba:      Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto  
Hlavný rozhodca:       Mgr. Dušan Štancel 
Časomiera:      VOS-TPK, p.Richter 
 
                                               Technické ustanovenia 
 
Prihlášky :  do 18.10.2012 na ONLINE prihlasovanie   
    www.prihlasky.vos-tpk.sk  
 
Kancelária pretekov : Kultúrne zariadenie Baničova ul, Bratislava – Vajnory 
Prezentácia : 21.10.2012 v kancelárii pretekov od 12:00 do 13:30 hod. 
 Účasť na pretekoch: dobrý zdrav. stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár 
svojim podpisom do št. listiny. 
Štartovné : Pri prihlásení do 18.10.2012 5km 5,-€ 10km 7,-€    

  prihlásenie v deň štartu:  5km 7,-€ 10km 9,-€ 

  občania s trvalým pobytom v MČ BA-Vajnory 3,-€ 

  detské kategórie: zdarma 

Číslo účtu: 0176873163/0900  
Variabilný symbol: datum narodenia bezca vo formate DDMMRRRR 

 

Kategórie: Detské:  

  štart prvej detskej kategórie: 14.30 h 
  deti do 6 rokov  120m ročníky narodenia od 2006 
  deti 7-9rokov  250m ročníky narodenia 2005-2003 
  deti 10-12rokov   600m  ročníky narodenia 2002-2000 
  deti 13-15rokov   1.500m ročníky narodenia 1999-1997 
  juniori, (ky) 16-19rokov  5.000m  ročníky narodenia 1996-1993 - štart 15.30 h 



Hlavná kategória: spoločný štart: 15.30 h 

  5 alebo 10km, Muži do 40r., 40-50r., 50-60r., 60 a viac,  

  Ženy do 45r., nad 45r., Najrýchlejší Vajnorák(5km, 10km, Ž., M.) 

  Víťazi  v hlavných kategóriách muži, ženy  v behu na 10km a MJ, ŽJ 
    v behu na 5.000 m získajú  titul Majster Bratislavy v cestnom behu 
Trať pretekov : Detské kategórie – Baničova ul., a okruh pri detskom parku 

   Hlavná trať: 

   5km: štart- Baničova ul, Skuteckého, Nad jazierkom, odbočiť 
VPRAVO!!!, Na doline, Kratiny, Koncová, Pri struhe-smerom tam sa beží VĽAVO!!!, otočka, 
smerom späť sa beží tiež VĽAVO!!!, K.Brúderovej, Baničova ul, cieľ 1.okruhu 2.500m, 
2.okruh rovnaký – CIEĽ 5km behu,  

   10km: po absolvovaní dvoch 2,5km okruhov sa pokračuje po:  

Baničova ul., Skuteckého, Nad jazierkom, odbočiť VĽAVO!!! na Starú Jurskú cestu, smerom 
tam sa beží VPRAVO!!!, OTOČKA cca 300m PRED KONCOM CESTY!!!, smerom späť sa beží 
tiež VPRAVO!!!, priamo do cieľa-ul. Na doline, Baničova- CIEĽ 10km behu. 

Všetky križovatky a otočky budú zabezpečené usporiadateľmi, trať bude označená žltými 
šípkami na ceste. Pred pretekármi pôjde bicyklista.  

 
  Ceny : Vecné - od sponzorov ADIDAS, KOMPAVA, EXE, KAUFLAND 
    Finančné - Bratislavský samosprávny kraj 
 
 
 
Záverečné ustanovenia   
                 
●  Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky ( č.z. 8/2009 Z.z.), pravidiel SAZ a tohto rozpisu 
●  Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami  
    štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny, za deti podpisujú rodičia 
●  Pretekári sa riadia pokynmi mestskej polície a usporiadateľskej služby 
● Všetci účastníci pretekov a diváci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť  
●  Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností. 
 
Občerstvenie KOMPAVA : ul.Baničova 5km, otočka Stará Jurská cesta 7,5km 

Šatne a sprchy : Šatne KZ Baničova, Sprchy Areál Alviano, cca 400m od miesta štartu a 
   cieľa  
 
 
V Bratislave : 15.8.2012                                                     
 
 
      Ing.Ján Mrva, starosta  v.r.                                                     Dalibor Grebeči  v.r. 
       Hlavný usporiadateľ                                                                   Riaditeľ pretekov    
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Pitný režim zabezpečuje :                                                                              
 

                                                                           

 

                                                                                    


