


Bežecké preteky z domu! RoniRun Club Vás srdečne pozýva na bežeckú akciu roka 
z domu.

Súčasná situácia s ochorením Covid-19, žiaľ skrížila plány viacerým organizátorom. 
Bežecké preteky sa buď presunuli na iný dátum alebo sa úplne zrušili. 

Za ochorenie Covid-19 nikto z nás nemôže, ani deti v škôlkach, ani v športovom klube, 
že im hrozí, že tento rok zostanú bez finančnej pomoci. Nezostanú! Bežci bez medailí? 
Nevieme si to ani predstaviť! Necháme dlhoročných partnerov bez roboty? Určite nie! 
Neprispejeme Bálintovi? Určite prispejeme! Všetky naše úsilia a financie čo sme dali do 
prípravy prepadnú? Nedovolíme to! My sme RoniRun Club!

Nevzdávame sa! Ak tisíce ľudí pracuje v tvz. „home office“, tak aj mi môžeme behať z 
domu. Samozrejme s aktuálnymi hygienickými opatreniami. Usporiadame preteky 
formou, ako ešte nikto iný! Stačí prebehnúť jednu z tratí v deň preteku (buď na 
bežeckom páse, alebo vonku) a poslať nám fotku s údajmi a časom z hodiniek alebo z 
telefónu o svojom behu. Fotky treba preposielať na náš mail: ronirunclub@gmail.com 
do 31.5.2020. Budeme to považovať za účasť na pretekoch!

Termín:
30.mája 2020 (v sobotu počas celého dňa) - 21.1km, 10km, 3km beh, 3km chôdza.

Registrácia:
Registrácia bude pre všetky kategórie oficiálne on-line. Ako vždy, cez našu webstránku 
www.ronirunclub.sk alebo cez link na facebook stranke Salibský polmaratón a 
Hornosalibská desiatka. Pri registrácií treba zadať poštovú adresu, kde budeme 
posielať štartovné číslo a medailu. Účastnícky limit pretekov nie je. Každý účastník, 
ktorý sa zaregistruje on-line, môže uviesť aj svoju prezývku, ktorá bude uvedená aj na 
štartovnom čísle. 

POZOR!!! 
Medailu a štartovné číslo s prezývkou získajú všetci bežci, ktorí sa zaregistrujú a zaplatia 
štartovné do 31.5.2020.  

Štartovné: Pre všetky kategórie 7€.  

Všetci účastníci behu platia štartovné. Štartovné treba uhradiť do 31.5.2020, na účet: 
SK93 1100 0000 0029 4702 1014. Informácia pre príjemcu: uviesť vaše meno. 

Štartovný balíček zahŕňa: Štartovné číslo (0,50€), medailu (3,50€),  

poštovné a grafické výdavky (2€). Jedno euro (1€) zo štartovného pôjde na príspevok 
materským škôlkam a mládeže futbalového klubu.

Kategórie:
Keďže vaše preposlané výsledky behu budú na základe vlastných hodiniek alebo z 
telefónu, každý preposlaný čas vyhodnotíme len symbolicky. Avšak výsledky budú 
spracované oficiálnou časomierou. Očakávame Fair Play!

Kategórie pre polmaratón a 10km:
muži do 29 rokov, 30-39, 40-49, 50-59, nad 60 rokov, ženy do 29 rokov, 30-39, 40-49, 
50-59, nad 60 rokov.

Kategórie pre 3km (beh aj chôdza):
muži a ženy, bez vekovej hranice.

Detské behy:
Nebudú, ale škôlkam rozdáme pre všetkých účastnícke medaily a finančnú pomoc na 
základe počtu zúčastnených.

Ceny:
Absolútny víťaz polmaratónu symbolicky získa Pohár predsedu TJ Horné Saliby, 
absolútny víťaz desiatky symbolicky získa Pohár Vojtecha Szaba

Časomiera:
Ing. Dušan Richter VOS-TPK čipová časomiera.

Informácie:
Mgr.Ronald Kontár, tel: 0905/068347, Jozef Kaprinai, tel: 0905/889733
e-mail: ronirunclub@gmail.com, web: www.ronirunclub.sk,
www.facebook.com/Salibský Polmaratón a Hornosalibská Desiatka.

Upozornenia:
Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný rešpektovať vyhlášku
o pravidlách cestnej premávky a všetky opatrenia na Covid-19.

Charita pre Bálinta zostane aj v tomto roku: 
Všetci bežci môžu poskytnúť finančnú pomoc Bálintovi, ktorý trpí spinálnou 
muskulárnou atrofiou - a to zakúpením bežeckého batohu. Minimálna kúpna cena je 
6€ (1€ pre poštovné). Zakúpiť batoh bude možné priamo pri úhrade on-line registrácie 
a pre pošleme s poštou. Ak niekto má záujem poskytnúť finančný dar priamo, tak môže 
prispieť priamo na účet: SK65 0900 0000 0050 6850 5980.

Pripojte sa a stante sa súčasťou tejto našej iniciatívy. Zostaňme pozitívni
a spojme sa za spoločný cieľ, aby sme sa už o rok posilnení mohli postaviť na 
štartovnej čiare v Horných Salibách.

VI. SALIBSKÝ POLMARATÓN - Covid Run
VIII. HORNOSALIBSKÁ DESIATKA - Covid Run
VIII. HORNOSALIBSKÁ TROJKA - RoniRun Club Green Covid Run and Covid Walk



Futóverseny otthonról - A RoniRun Club szeretettel meghívja Önöket az év 
futó rendezvényére.

A jelenlegi helyzet, amelyet a Covid-19 vírus okoz sajnos sok rendező számításait 
húzza keresztbe. A futóversenyek vagy elmaradnak, vagy új időpontban lesznek 
megrendezve.

A vírusról nem tehetünk, de az óvodás gyerekek sem, akiknek minden évben 
segíteni szoktunk. Most fenn áll a veszélye, hogy nem fogunk. Nem hagyjuk! Futók 
érem nélkül? Elképzelhetetlen! Partnereink munka nélkül maradnak? Biztosan 
nem! Nem segítünk Bálintnak? Olyan nincs! Elveszik az eddig befektetett energia 
és pénz? Nem hagyjuk! Mi vagyunk a RoniRun Club!

Nem adjuk fel! Ha emberek ezrei dolgoznak otthonról, akkor mi is futhatunk 
odahaza. Természetesen szigorúan betartva minden higiéniai előírást. 
Megrendezzük a futóversenyt, ahogy eddig még senki! Elegendő lefutni valamelyik 
versenytávunkat a futás napján (futópadon vagy a szabadban) és beküldeni egy 
képet (futóóra vagy telefon) a lefutott időről.
A fényképeket 2020. május 31-ig kell beküldeni a ronirunclub@gmail.com mail 
címre. Ez lesz a részvétel bizonyítéka.

Időpont: 2020. május 30. (szombat egész napján) - 21.1km, 10km, 3km futás és 
séta.

Regisztráció:  Az összes kategóriára a szokásos on-line nevezési módon lehet 
jelentkezni. Megtehetik azt a www.ronirunclub.sk oldalon vagy a Salibský 
polmaratón a Hornosalibská desiatka facebook oldalon megtalálható linken 
keresztül. A regisztráció során kérjük, tüntessék fel a postai címet is, amelyre 
majd a medált és a rajtszámot küldjük. Részvételi határt nem szabunk. Mindenki, 
aki on-line benevez, saját nevével ellátott rajtszámot kap.

Nevezési díj:  Minden kategória részére 7€.  

A nevezési díjat kérjük, utalják át legkésőbb 2020. május 31-ig az SK93 1100 0000 
0029 4702 1014 számlaszámra. Az utalásnál kérjük, tüntessék fel a teljes nevet 
az információ mezőbe.

A rajtcsomag tartalmazza: Rajtszámot (0,50€), medált (3,50€), postai és grafikai 
költségeket (2€).  Egy eurót (1€) szeretnénk felajánlani minden egyes nevezésből 
az óvodáknak és a helyi foci utánpótlásnak.

Kategóriák: Minden egyes beküldött időt feldolgozunk és szimbolikusan 
kiértékelünk. A kiértékelést officiális időmérőkkel végezzük és a Fair Play szabályok 
betartását kérjük!

Félmaraton és 10km:  férfiak 29 évig, 30-39, 40-49, 50-59, 60 év felett, 
nők 29 évig, 30-39, 40-49, 50-59, 60 év felett.
3km futás és séta: férfiak és nők – nincs korhatár.

Gyerekfutóverseny: Nem lesz, viszont az óvodák részvételi medált és anyagi 
segítséget kapnak, amint lehetséges lesz.

Díjak: Az abszolút győztes félmaratonon a Felsőszeli TE elnökének kupáját, 10km-
en pedig Szabó Béla kupát nyeri el szimbolikusan.

Időmérés: Ing. Dušan Richter VOS-TPK chipes időmérés.

Információk: Mgr. Kontár Ronald, tel:  0905/068347, Kaprinai József, tel: 
0905/889733   e-mail: ronirunclub@gmail.com,web: www.ronirunclub.sk, www.
facebook.com/Salibský Polmaratón a Hornosalibská Desiatka.

Figyelmeztetések és egyéb tájékoztatás: Az összes versenyző saját 
felelősségére versenyez, és köteles betartani a közúti közlekedés szabályait, 
valamint minden Covid-19 szabályozást.

Jótékonysági gyűjtés Bálintért idén is:  Minden egyes futónak lehetősége lesz, 
hogy egy futótáska megvételével támogassa Bálintot, aki spinális izomatrófiában 
szenved. A táska minimális ára 6€ (1€ a postai költség). A táskát az on-line 
regisztráció során lehet megvenni és postán fogjuk küldeni. Amennyiben valaki 
külön is szeretne segíteni, az megteheti bármilyen összeg átutalásával a következő 
számlaszámra: SK65 0900 0000 0050 6850 5980.

Csatlakozzon hozzánk és legyen az ilyen nehéz időben is részese e különleges 
kezdeményezésnek. Maradjunk pozitívak es fogjunk össze egy közös cél 
érdekében, hogy jövőre már a rajtvonalon állhassunk Felsőszeliben.

VII. SZELI FÉLMARATON – Covid Run
VIII. FELSŐSZELI TÍZES – Covid Run
VIII. FELSŐSZELI HÁRMAS – RONIRUN CLUB GREEN COVID RUN AND COVID WALK




