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PROPOZÍCIE  
1. ROČNÍK PREKÁŽKOVÉHO BEHU LESOM HUTŇANSKÁ ŠELMA 

 
Športové podujatie pre deti aj dospelých, zamerané na rozvoj sily, vytrvalosti, obratnosti, 

rýchlosti a bystrosti 


 
Staň sa aj Ty Hutňanskou šelmou! 

 

TERMÍN: 26.9.2020  
ŠTART DETI OD 2 DO 15 rokov: od 10.00  
ŠTART DOSPELÍ A DETI NAD 15 ROKOV: od 13.00  
PREZENTÁCIA PRETEKÁROV: od 9.00, ukončenie 9.45 deti, 12.45 dospelí  
MIESTO KONANIA: Novoveská Huta (bývalý Farmársky dvor)  
ORGANIZÁTOR: Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s FitLES a ďalší partneri: CVČ Adam, 
ŠK Rohals,o.z., Lesy Mesta Spišská Nová Ves, s.r.o., Mepos SNV, s.r.o., Klub Mladých SNV 
RIADITEĽ PRETEKOV: Ing. Zuzana Víťazková FitLES  
DĹŽKA TRATE, POČET PREKÁŽOK DETI DO 15 ROKOV: Beh 1,5 km +/ 10 + prekážok  
Deti do 10 rokov bude na trati sprevádzať rodič/zákonný zástupca, prípadne iný rodinný príslušník, pre deti od 
10-15 rokov je sprevádzanie na trati na rozhodnutí rodiča/ zákonného zástupcu.  
DĹŽKA TRATE, POČET PREKÁŽOK DOSPELÍ A DETI NAD 15 ROKOV: Beh 5 km +/15 + prekážok  
DRUHY PREKÁŽOK: rôzne napr. vyžadujúce preskakovanie, šplh, balanc, hod na cieľ, plazenie,  
vedomostné, silové, zamerané na rozvoj pozornosti a iné, TERÉN TRATÍ: prevažne lesné a poľné cesty  
ONLINE REGISTRÁCIA: prihlasovací formulár nájdete na stránke CVČ Adam – www.cvcadam.sk  
ŠTARTOVNÉ PRI ONLINE REGISTRÁCII: Deti od 2 do 15 rokov ZDARMA  

Deti nad 15 rokov a dospelí 5 eur/osoba  
ŠTARTOVNÉ SA PLATÍ NA MIESTE, V DEŇ KONANIA PRETEKU, PRI REGISTRÁCII 
 
ŠTARTOVNÉ ZAHŔŇA: občerstvenie, medailu Hutňanská šelma, čelenku Hutňanská šelma, možnosť 
súťažiť o ceny v kategóriách  
KAŹDÝ ZAREGISTROVANÝ ÚČASTNÍK OBDRŹÍ PROSTREDNÍCTVOM EMAILU DOKUMENTY: „Reverz“ 
(viď informácia nižšie), Propozície pretekov a Dokument obsahujúci zaujímavé informácie o lese a 
stromoch, ktorý si môže naštudovať, aby bol pripravený na zdolanie vedomostnej prekážky. 



 
ŠTARTOVNÉ BEZ ONLINE REGISTRÁCIE – deti do 15 rokov zdarma, dospelí 5 EUR/osoba, bez nároku 
na občerstvenie, občerstvenie bude možné si zakúpiť 
 
MAXIMÁLNY POČET PRETEKÁROV: V prípade nutnosti obmedzeného počtu pretekárov bude pri 
dosiahnutí maximálneho počtu online registrácia pozastavená a nebude možné sa ani registrovať na 
mieste v deň konania pretekov.  
OCENENIA V KATEGÓRIÁCH: Deti od 2-10 rokov, dievčatá, chlapci, prvé 3 miesta  

Deti od 10-15 rokov, dievčatá chlapci, prvé 3 miesta  
Muži a chlapci nad 15 rokov, prvé 3 miesta  
Ženy a dievčatá nad 15 rokov, prvé 3 miesta 

 
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu predpokladaných oceňovaných kategórii, v závislosti od konečného 
počtu zaregistrovaných pretekárov a ich veku. 
 
VYHLÁSENIE VÍŤAZOV: PO DOBEHNUTÍ POSLEDNÉHO PRETEKÁRA – štart dospelých a detí nad 15 
rokov bude až po vyhlásení výsledkov kategórií detí do 15 rokov. 
 
PODPIS INFORMOVANÉHO SÚHLASU A „REVERZU“: po online registrácii obdrží každý registrovaný 
pretekár tlačivo „ INFORMOVANÝ SÚHLAS A VZDANIE SA PRÁVA, UVOĽNENIE ZODPOVEDNOSTI, 
DOHODA O NEŽALOVANÍ A NEOBMEDZENOM POUŹÍVANÍ OBRAZU“, toto je potrebné vytlačiť si a 
odovzdať vypísané pri registrácii v deň konania pretekov  
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA – zebezpečená 
 
SPRIEVODNÝ PROGRAM – po vyhlásení výsledkov kategórie dospelí a deti nad 15 rokov Vás zabaví  
kapela, spoločnosť Atomic Brewery bude robiť ochutnávku „domáceho“ piva, pripravené bude 
posedenie pri ohni s gitarou a spevom a iné 
 
0BČERSTVENIE: na mieste bude prevádzkovaný bufet a stánok s možnosťou zakúpenia teplých a 
studených nápojov, gulášu alebo pirohov a ďalších pochutín 
 
PARKOVANIE: možnosť parkovania priamo pri „Farmárskom dvore“, pre obmedzený počet 
parkovacích miest, s úctou k prírode a vzhľadom na stav vozovky však odporúčame možnosť dopravy 
do Novoveskej Huty pomocou HMD č. 3, 12, alebo parkovanie áut pri pohostinstve Poľovník. Odtiaľ je 
na miesto pretekov pešo asi 2 km. 
 
ÚSCHOVŇA A ŠATNE: na mieste bude postavený stan, kde budú mať pretekári môžnosť prezliecť sa a 
uložiť si svoje veci. 
 
ĎALŠIE INFORMÁCIE: Prekážky aj trať bude pripravená tak, aby bola vhodná pre všetky vekové kategóriie. Pre 

deti bude časť prekážok ladená aj „rozprávkovo“. Dospelí tiež budú mať, okrem zdolávania fyzicky náročnejších 
prekážok, možnosť užiť si pohodovú atmosféru preteku a aspoň na chvíľu sa tak vrátiť do svojich detských čias. 
Cieľom podujatia je podpora aktívneho trávenia času v prírode, rozvoja prirodzeného, zdravého pohybu a obratnosti. 
Pri každej prekážke bude stáť dobrovolník, ktorý bude kontrolovať jej správne zdolanie a zároveň dozerať na 
bezpečnosť. Pri väčšine prekážok bude možnosť, že ak sa pretekárovi nepodarí zdolať prekážku na prvý krát, bude sa 
môcť rozhodnúť, či bude skúšať zdolať ju viac krát, alebo bude rovno robiť pokutové cviky. V prípade, že bude 
prekážka nad jeho sily, bude robiť „pokutových“ 10 klikov (ženy a deti od 15 do 18 rokov môžu robiť kliky na 
kolenách) alebo 15 drepov s výskokom. Rozhodnutie, ktorú z týchto dvoch možností si vyberie, bude na pretekárovi. 
Preteky sa budú konať za každého počasia, nezabudnite si priniesť náhradné oblečenie, aj teplejšie, vrátane obuvi. V 
prípade extrémne nepriaznivého počasia, alebo iných nepredvídateľných okolností si organizátor vyhradzuje právo 
na zmenu, prípadne zrušenie súťaže. 

 
Kontakt: Ing. Zuzana Víťazková – tel: 0918398874,  
Viac info vo vytvorenej udalosti na facebookovej stránke Fitles – v prírode je krása (#fitles.sk) 
 

TEŠÍME SA NA VÁS 



