
ŠIBENIČKA RUN 2021 

1. ročník 
Pozývame Vás na 1. ročník športového podujatia v rámci Hviezdneho leta „Šibenička run“ 
a to v spolupráci s trénermi z Pošvanc Fitness, ktorí Vás budú celým podujatím sprevádzať. 
Môžete sa zapojiť jednotlivo alebo vytvorte tím so svojimi susedmi. Pred samotným behom 
si príďte zacvičiť strečing o 7:30 hod a pred aj počas akcie sú pre vás pripravené konzultácie a 
merania s trénermi.  

Zdieľajte svoju aktivitu a spolu tak udržíme náš Hviezdoslavov v pohybe.  

 

PROPOZÍCIE behu 2021: 

Termín konania: 24.07.2021 (sobota) o 09:00 hod 
Trasa: 6 km v areáli Šibeničky – dospelí (muži + ženy) 

            500 – 800 m deti   
Prihlasovanie: 
https://posvanc-fitness.rezervace.online/sk/#/terms 

Štartovné: 
Prihlásenie na beh je zdarma, štartovné sa neplatí.  

Počas akcie bude na mieste aj stan Červeného kríža ako support pre bežcov.  

 

Pre bežcov máme pripravené atraktívne ceny! Víťazi kategórie dospelí budú mať možnosť 
absolvovať ceny aj na vode: 

1. miesto 

Dve canoe, alebo jeden raft na splav po trase Tomášov – Eliášovce, prenocovanie na 
Táborisku pod Krížom pre 12 osôb. Víťaza a jeho priateľov čaká v bufete vychladený 20 
pohárov piva z pivovaru Hvezdoň. 

2. miesto  

Dve canoe, alebo jeden raft na splav po trase Tomášov – Eliášovce, (alebo Eliášovce – mlyn 
Jelka), prenocovanie na Táborisku pod Krížom pre 8 osôb. 

3. miesto 

Jedno canoe na splav po trase Tomášov – Eliášovce, (alebo Eliášovce – mlyn Jelka), 
prenocovanie na Táborisku pod Krížom pre 4 osoby. 

 

Ceny poskytli 



Špecialista na splavy Malého Dunaja www.lodickaren.sk 

Hviezdoslavovský remeselný pivovar Hvezdoň 

 

Pre detskú kategóriu máme pripravené outdoorové pomôcky: 

1. miesto  

Multifunkčný outdoorový nástroj + 2 kopčeky jadranskej zmrzliny Hviezdoslavov 

2. miesto  

Fľaša na pitie s vyberateľným chladiacim akumulátorom + 2 kopčeky jadranskej zmrzliny 
Hviezdoslavov 

3. miesto  

Jo-Jo s led efektom + 2 kopčeky jadranskej zmrzliny Hviezdoslavov 

 

Na všetkých ďalších detských bežcov čaká kopček jadranskej zmrzliny Hviezdoslavov "#$% 

 


