CESTOU GRÓFA
JÚLIUSA ANDRÁSSYHO
26. AUGUST 2022
Miesto konania: Trebišov - priestor pri Mestskom kultúrnom stredisku / M. R. Štefánika 53
PREZENTÁCIA / REGISTRÁCIA:

15:30 hod (v stánku pri budove MsKS)

OFICIÁLNY ZAČIATOK ODUJATIA:

16:00 hod

ŠTART DETSKÝCH KATEGÓRII:

16:15 hod

ŠTART KAT.: „JAZDA NA BICYKLI „

16:25 hod

/ BICYKEL 8 km okruh /

ŠTART HLAVNEJ KATEGÓRIE:

16:30 hod

/ BEH + NW + PRECHÁDZKA /

/štartujú naraz súťažné aj nesúťažné kategórie
Dĺžka okruhu: 3 km / môžete absolvovať 2-3 okruhy navyše /.Celá trať vedie historickým parkom.
Časový limit: Bez časového limitu. Podstatné je dôjsť ľubovoľným tempom do cieľa 😊
Ocenení: Víťazne trofeje získajú prvý traja účastníci v detských kategóriach a v kat. BEH 3km.
Toalety a šatne: Budova MsKS v Trebišove, M.R. Štefánika 53 / 1. poschodie /

VŠETCI REGISTROVANÍ ÚČASTNÍCI ZÍSKAVAJU V CIELI JEDINEČNÚ 3D MEDAILU !!!
VYHLÁSENIE VÝSVEDKOV

17:00 hod

Koncert PETER PAUL PAČUT

17:15 hod piesne Freddieho Mercuryho a QUEEN

VYBERTE SI SVOJU KATEGÓRIU
HLAVNÉ KATEGÓRIE
„A“
„B“
„C“
„D“

DETSKÉ KATEGÓRIE
„E“
„F“
„G“
„H“

BEH
PRECHÁDZKA
JAZDA NA BICYKLI
NORDIC WALKING

Chlapci do 7 r.
Dievčatá do 7 r.
Chlapci 8 – 13 r.
Dievčatá 8 – 13 r.

300 m
300 m
600 m
600 m

„X“ VIRTUÁLNY PRETEK
Pozn.: HLAVNÁ KAT. je určená úplne pre všetkých /malých i veľkých, dospelákov i deti
POZOR: Deti môžu štartovať v doprovode svojích rodičov aj vo všetkých hlavných kategóriach !
„JAZDA NA BICYKLI“ Je určená pre všetkých a všetky vekové kategórie. Pôjde o pomalú, spanilú jazdu
mestským okruhom cez priľahlé uličky mesta.
___________________________________________________________________________________________________________

ŠTARTOVACÍ BALÍČEK ZAHŔŇA
Originálna účastnícka medaila /všetky kat./
Pamätné štartovné číslo
Nápoj
Šatne na prezlečenie
Kultúrny program
REGISTRÁCIA: /online/ 20. JÚL 2022

-

Sladká odmena

20. AUGUST 2022

/Prípadne do termínu, v ktorom bude organizátor nútený z kapacitných dôvodov registráciu uzavrieť)

PREZENTÁCIA: RECEPCIA / SOŠ služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov
Štvrtok - RECEPCIA
25. AUGUST od 16:30 - 17:30 hod.
Piatok - PRI TRIBÚNE
26. AUGUST od 15:15 – 16:00 hod.

ŠTARTOVNÉ
10,90 € HLAVNÉ KATEGÓRIE. / OSOBNÁ ÚČASŤ / na mieste 13 €
9 € DETSKÉ KATEGÓRIE. / OSOBNÁ ÚČASŤ / na mieste 11 €
12,90 € VIRTUÁLNA ÚČASŤ + ZAKÚPENIE MEDAILE
-------------------------------------------------------------------------------------------------PLATBU VYKONAJTE DO 3 DNÍ OD REGISTRÁCIE IBAN: SK5783300000002200340471

Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko + rok narodenia.
Prijatie platby si odkontrolujte v štartovacej listine kde sa pod menom účastníka platba zobrazí v
položke STAV ako „Vyplatené“
Platbu môžte vykonať aj za viacerých členov naraz / napr. rodinných príslušníkov, členov klubu,
priateľov. Do poznámky uveďte ich mená a priezviská + D-M-R
 Od 20.08. 2022 už nie je možná on line úhrada.

UPOZORNENIA
Informácie budeme priebežne dopĺňať podľa aktuálnej pandemickej situácie.
Celé podujatie sa bude realizovať a riadiť podľa aktuálnych epidemiologických
RÚVZ nariadení a obmedzení, ktoré budú platiť v danom čase.

MYŠLIENKA PODUJATIA – POPIS TRATE
ROZHÝBME CELÉ MESTO – PODUJATIE PRE CELÚ RODINU
Hlavnou myšlienkou tohto športového podujatia je priblížiť meno hádam najvýznamnejšieho
rodáka, grófa Júliusa Andrássyho, ktorý sa narodil 30. júna 1860 v Trebišove. Rod Andrássyovcov je
úzko spätý s mestom Trebišov a aj cez toto podujatie chceme návštevníkou práve „CESTOU GRÓFA
JÚLIUSA ANDRÁSSYHO“ previesť cez historický park, ktorý patrí medzi najkrajšie a najcennejšie
parky v strednej Európe. Trať vedie aj okolo krásneho barokovo-klasicistického kaštieľa ktorého
súčasťou je aj francúzska záhrada. V tomto kaštieli žila aj rodina Andrássyovcov. Cesta ďalej vedie
okolo krásneho jazierka s unikátnym ostrovčekom až k historickej zrúcanine hradu Parič. Trať
nasledne povedie až k romantickému neogotickému mauzóleu, postavenom v roku 1894.
Ten vo svojom vnútri ukrýva mramorový sarkofág s telami najvýznamnejších majiteľov trebišovského
kaštieľa – Júliusa Andrássyho s manželkou Katarínou. Odtiaľ cesta vedie cez krásnu takmer 400m
dlhú stromovú alej. Pred cieľom ešte pretnete štyri historické dominanty mesta a to: rímskokatolícky
kostol Návštevy Panny Márie, Pavlínsky kláštor, súsošie Immaculaty a gréckokatolícky chrám
Zosnutia presvätej Bohorodičky

UPOZORNENIA:
 Všetci účastníci na podujatí štartujú na vlastnú zodpovednosť ! Pred samotným štartom
odporúčame absolvovať lekársku prehliadku a zabezpečiť si zdravotné poistenie.
 Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva na ďalší ročník či inú osobu.
 Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na mejetku alebo zdraví súvisiace s cestou ,
pobytom a účasťou pretekára sa športovom podujatí.
 Podujatie sa uskutoční za každého počasia !
 Účastnícka medaila sa odovzdáva každému účastníkovi až po dobehnutí do cieľa

----------------------------------------------------------------------------ORGANIZÁTOR PODUJATIA : Ing. Michal Majcher / MAJCHER - PRODUCTION
SPOLUUORGANIZÁTOR: Mesto Trebišov, SOŠ služieb a priemyslu sv. Jozafáta
INFORMÁCIE : MOB: 0915 895 860 /// email: spoznajtvbehom@centrum.sk
REGISTRÁCIA & INFORMÁCIE :

s.r.o. /

WWW.SPOZNAJTVBEHOM.SK / WWW.BEH.SK
facebook.com/ Spoznaj Trebišov behom / Charity RUN
https://www.instagram.com/spoznajtrebisovbeh
SPOZNAJ TREBISOV BEHOM

MAPA TRATE

Okruh „CESTA GŔOFA ANDRÁSSYHO“ má 3 km a absolvovať ho je potrebné min.1krát !
POZN: Pred cieľom bude možnosť otočky a sami si môžete vybrať ľubovoľný počet kôl .
___________________________________________________________________________________________________________
WWW.SPOZNAJTVBEHOM.SK
MOB: 0915 895 860
EMAIL: SPOZNAJTVBEHOM @CENTRUM.SK

PARKOVANIE

GRAFIKA /3D VIZUAL MEDAILA 2022
FAREBNÁ STUHA / SUBLIMAČNÁ POTLAČ

ROZMERY :

(80 mm )

_________________________________________________________________________________________________________
WWW.SPOZNAJTVBEHOM.SK
MOB: 0915 895 860
EMAIL: SPOZNAJTVBEHOM @CENTRUM.SK

