
 

 

Beh vinicami  Bojničiek a Hlohovca 2016. (3. ročník) 

 

Dátum : 12. november 2016 , sobota, štart o 10:00 hod, beţí sa za kaţdého počasia. 

Dĺžka trate : 9,5  km ( z toho 8 km v krásnej a kopcovitej vinici s nádhernými výhľadmi  

60 km do okolia ), mapa a profil trate  tu , výškový rozdiel 199 m , prevýšenie - súčet 

prevýšení  243 m. Fotky z trate  tu  

Povrch : 2/3 tráva, 1/3 asfalt, terén schodný v kaţdom počasí, okrem poľadovice  

Štart a cieľ : Bojničky , kultúrny dom ( pri kostole ) -  10 km od diaľnice D1, 9 km od 

ţelezničnej stanice Leopoldov - bezplatná „ kyvadlovka“ Leopoldov- Hlohovec- Bojničky a 

po pretekoch späť. 

Doprava :“Aj bežeckým vlakom z Bratislavy “. K pravidelnému rýchliku 7.50 

z Bratislavy pristavíme bezplatne autobus na ţel. stanici v Leopoldove. Odchod 

z Leopoldova 8.50 hod. , medzi zastávka 9.00 Hlohovec pri Pošte, 9.10 príchod do 

Bojničiek. Po pretekoch  o 12.30 vás zavezieme späť do HC a na ţel. stanicu Leopoldov. 

Záujemcovia o „kyvadlovku“ Leopoldov - Hlohovec - Bojničky a späť vyjadrite prosím svoj 

záujem  v prihlasovacom formulári. 

Organizuje : AK Bojničky, Obec Bojničky, Ing. Ivan Pavelka, Ján Šiška , 

Kontakt: Ing. Ivan Pavelka 0905 236 204 , mail :ivan.pavelka67@gmail.com 

Kategórie : Muţi, M40, M 50, M 60 Ţeny, Ţ40, Ţ50  

Registrácia on line na tu do 9.11.2016, po tomto termíne aţ v deň pretekov na mieste 

štartu od 8.30 – 9,45 počas prezentácie.  

Štartovné : 5 € pre prihlásených on line do 30.9.2016 aj so zaplatením štartovného,     

6 € pre prihlásených od 1.10.do 9.11.2016 aj so zaplatením štartovného,                        

8 € pretekári prihlásení na mieste v deň preteku,                                                   

študenti 3 € – treba to dokladovať pri štarte.                                                          

Platba vopred na č. účtu SK5575000000004019728526, var. symbol: napíšte vaše meno 

a priezvisko alebo napíšte vaše meno a priezvisko do správy pre prijímateľa. 

V prípade ak vopred zaplatíte štartovné cez účet a následne nebudete môcť prísť na beh, 

napíšte  nám to prosím do 9.11.2016 mailom na vyššie uvedený kontakt a  peniaze vám 

pošleme späť na účet, z ktorého ste ich poslali. Inak sa pouţijú ako sponzorský dar behu. 

Občerstvenie na trati : na 3.a 6. km teplý čaj ,vinea a minerálka . 

Meranie časov : elektronickou časomierou KRIL 

http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=177172
https://plus.google.com/photos/+AkbojnickySk/albums/6192595800287778769
http://www.kril.sk/registracia/beh-vinicami


Vyhlásenie víťazov : o 11.40 hod. – prví traja v kaţdej kategórii ( pre početnosť 

v kategórii M 39 aj 4.a 5. miesto). Vecné ceny v športovej tematike. Ak bude niekto 

beţať so psom a umiestni sa na prvých troch miestach, prenecháva moţnosť ocenenia 

ďalším beţcom 

Tombola : Desiatky cien tomboly sú značkové vína z regiónu. 

Občerstvenie: guláš, zeleninová polievka, hrozno ,ovocie, koláč, vinea, čaj, minerálka... 

Vyhodnotenie, občerstvenie  a  prezliekanie v kultúrnom dome s barom, sprchy 

k dispozícii 300 m od štartu v miestnej telocvični. 

Špeciálne poţiadavky na organizátorov adresujte prosím do vyššie uvedeného mailu. 

Partneri behu : Obec Bojničky, Mesto Hlohovec,  Raos Bojničky,  PD Hlohovec,  Réva 

Bojničky, Golguz Hlohovec , X-tra Slovakia s.r.o., Hlohovecký cech vinárov, Víno Chudý 

Vinohrady nad Váhom, Slobodné vinárstvo Zemianske Sady... 

 

Tešíme sa na vašu časť. 

 

 

 

 


