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PRIDAŤ SA MÔŽU VŠETCI NADŠENCI PRE BEH! POKÚSIŤ SA O TO MÔŽE KAŽDÝ!  V ŠTAFETE VŠAK BUDÚ BEŽAŤ 

IBA TÍ NAJLEPŠÍ! OSTATNÍ SA BUDÚ MÔCŤ ZÚČASTNIŤ AKO TECHNICKÝ DOPROVOD!  

„Víťazstvo nad sebou samým je to najväčšie zo všetkých víťazstiev.“ (Platón - starogrécky filozof, Sokratov žiak) 

Hlavný sponzor: 

PRO STARGYM 

POPRAD 

16. - 17. augusta 2014 

O účasť na celoslovenskej akcii, organizovanej 

spoločnosťou Top Koncept, s.r.o., ktorej podstatou je 

vytrvalostný štafetový beh družstiev. Úlohou zúčastnených 

družstiev je kolektívne prebehnúť vzdialenosť 345 km 

z Jasnej do Bratislavy. 

 absolvovať spoločné 

tréningy, 

 radiť pri výbere bežeckého 

výstroja, 

 diskutovať  o zlepšovaní, 

kondícii a pokrokoch, 

 zabezpečiť výmenu 

skúseností a zážitkov. 

O VŠETKOM BUDEME PRAVIDELNE INFORMOVAŤ NA STRÁNKE ŠKOLY. 

O ČO IDE? 

 podporu športových 

aktivít, 

 rozšírenie vedomostí  

    o športovom tréningu, 

 zdravý životný štýl, 

 teambuilding, 

 veľa zábavy. 

ČO CHCEME 

DOSIAHNUŤ? 

 pravidelným tréningom, 

 prednáškou o stravovaní 

bežca,  

 ukážkou vzorovej bežeckej 

rozcvičky, 

 poznatkami o regenerácii 

v príprave bežca, 

 vypracovaním 

tréningových plánov, 

 možnosťou kontrolných 

pretekov. 

AKO TO CHCEME 

DOSIAHNUŤ? 

ČO EŠTE MÔŽEME (AK 

BUDETE CHCIEŤ)? 

Kontaktná osoba:  

Ing. Mgr. Iveta Šatanková 

Náš prvý beh, ktorý sme organizovali pri príležitosti          

60. výročia založenia školy, bol úspechom a zároveň aj 

zážitkom pre všetkých účastníkov. Pri našom druhom 

bežeckom podujatí – vybehanom desaťkilometrovom srdci, 

symbole nášho vzťahu k Popradu, sme dali možnosť precítiť 

takýto pozitívny zážitok i žiakom popradských základných 

škôl.  Výborné odozvy z týchto podujatí i snaha o vnesenie 

systematickosti do bežeckej činnosti v škole nás inšpirovali 

spojiť účasť na mimoriadnom podujatí s dobrovoľnou 

systematickou, odborne vedenou  športovou aktivitou, 

prinášajúcou zdravie, zdatnosť a hlavne radosť. 

 termín behu:  16. - 17.8.2014, 

 behajú sa cca 10 km úseky (každý z bežcov odbehne 3), 

 štart je v Jasnej pod Chopkom, cieľ v Bratislave, 

 všetky náklady spojené s účasťou na behu hradí PRO 

STARGYM POPRAD, 

 požadovaná výkonnosť: zabehnúť 10 km za 60 minút     

(a dokázať to trikrát v priebehu 36 h), 

 úplne všetky info o behu nájdete na 

www.odtatierkdunaju.sk. 

FAKTY O PODUJATÍ 

PREČO SA ZAPÁJAME? 

Mediálni partneri: 

TV GPUK 

NÁKUK 

„Najdôležitejšia vec v živote nie  

je triumf, ale úsilie. Nevyhnutná 

vec v živote nie je poraziť 

súperov, ale dobre bojovať.“ 
(Pierre de Coubertin – zakladateľ 

novodobých olympijských hier) 

„Jediný spôsob, ako objaviť svoje limity je ísť za ne.“ 
(Arthur Charles Clarke - britský autor literatúry science fiction) 


