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BEH DO STREČNIANSKYCH 
HRADNÝCH SCHODOV  

 
XVI .  ro čník  

 

24. máj 2012 
 



 
HLAVNÝ  
ORGANIZÁTOR: 

 
Ústav telesnej výchovy ŽU 
 

  
 
SPOLUORGANIZÁTORI: 

 
Academic Žilinská univerzita  
Olympijský klub Žilina 
Považské múzeum v Žiline 
Obec Strečno 

  
 
TERMÍN: 

 
24. máj 2012 (štvrtok) 

  
  
RIADITEĽ   PRETEKOV: Ing. Michal Staňo 
  
  
HLAVNÝ ROZHODCA: PaedDr. Ľudmila Malachová 
  
  
PRIHLÁŠKY: posielajte do 22. 5. 2012 na e-mail: 

utv@uniza.sk (uveďte meno a priezvis-
ko pretekára, ročník narodenia a školu, 
prípadne šport. klub). 
Len vo výnimočných prípadoch je mož-
nosť prihlásiť sa na mieste štartu v čase 
prezentácie. 
Informácie na tel. č.: 041/513 52 51. 

  
ŠTART: z parkoviska pod hradom 

o 11 00 hod. mládežnícke kategórie, 
o 13 00 hod. kategórie vysokoškolákov  
a dospelých. 

  

 
PREZENTÁCIA: 

 
v priestore štartu 
od 9 00 do 10 40 hod. pre mládežnícke kategórie 
od 12 15 do 12 45 hod. pre vysokoškolákov  
a dospelých. 

 
TRAŤ  PRETEKOV:  Strečnianske hradné schody 

 (všetky kategórie) 
 Počet schodov: 151  

  
KATEGÓRIE: a) chlapci a dievčatá – roč. 2002 a mladší 

b) chlapci a dievčatá – roč. 1999 - 2001 
c) chlapci a dievčatá – roč. 1996 – 1998 
d) chlapci a dievčatá – roč. 1993 – 1995 
e) študenti a študentky VŠ 
f) muži, ženy – roč. 1992 a starší 

  
CENY: Prví traja pretekári v mládežníckych kategó-

riách dostanú medaily, diplomy a ceny podľa 
možností usporiadateľa. Prví traja pretekári 
v kategóriách vysokoškolákov a dospelých 
dostanú poháre a diplomy. 

  
POZNÁMKA: Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. 

Po skončení podujatia odporúčame  pretekárom 
prehliadku hradu, ktorá je bezplatná. 

 
 

 

PaedDr. Róbert Janikovský v. r. 
riaditeľ ÚTV ŽU 

PhDr. Boris Schubert v. r. 
riaditeľ Považského múzea v Žiline 

          
Ing. Michal Staňo  v. r 

predseda OK Žilina 

Bc. Dušan Štadáni v. r. 
starosta obce Strečno 

 


