Cieľ projektu:
Podujatie od roku 2010 kedy malo svoju svetovú premiéru sa pokúša naďalej
pokračovať v tradícii, ktorá láka nadšencov z celého Slovenska a zahraničia.
Podujatie je zamerané na propagáciu verejnosti nie veľmi známych vytrvalostných
behov.
Organizátor: Jozef Rajchl XTREMERUN
Poskytovateľ priestorov: Rozhlas a televízia Slovenska Mýtna 1 P.O.Box 55
817 55 Bratislava 15
Sponzori: Rozhlas a televízia Slovenska, FitLine, cool media, a. i.
Bežecký cieľ:
Počas časového limitu 24 hodín a 12 hodín ubehnúť čo najväčšiu vzdialenosť (čo
najviac okruhov). Víťazom sa stáva bežec (bežkyňa) s čo najväčším počtom km
resp. kôl.
Organizátor Jozef Rajchl XTREMERUN Javorová 35, 921 01 Piešťany, Slovensko
v zastúpení:
Jozef Rajchl (ďalej len XTREMERUN), boli oboznámení s technickým stavom a
Parametrami terasy budovy Slovenského rozhlasu / Rozhlas a televízia Slovenska /
(pyramída) Bratislava, Slovensko.
Ďalšie bezpečnostné ustanovenia:
Terasa bude prispôsobená a zabezpečená zo strany hlavného organizátora
XTREMERUN proti prípadným úrazom, nehodám počas podujatia SKYRUN – Beh
v oblakoch 11. - 12. 05. 2018.
Po skončení podujatia na vlastné náklady uvedie organizátor priestory do
pôvodného stavu.
Sprístupnenie priestoru:
Do budovy SRo budú mať prístup len vopred zaregistrovaní bežci s visačkami
a fotkami, organizačný tím, vybrané média a zástupcovia Rozhlasu a televízie
Slovenska a zástupcovia Bratislavského Samosprávneho Kraja (počas otváracieho
a záverečného ceremoniálu). Na terasu SRo budú mať prístup všetky záchranárske
a zásahové zložky SR.
Zabezpečenie bežeckého priestoru (terasa):
Do bežeckého priestoru budú mať prístup vybraní účastníci podujatia (bežci)
a organizačný tím. Média, záchranárske a zásahové zložky budú mať vyhradený
priestor na terase budovy SRo, umiestnený tak, aby neobmedzoval alebo
nezasahoval do bežeckej dráhy.

Bežecký priestor (dráha):
Dĺžka dráhy (jedného okruhu) bude spresnená. Dráha sa nachádza na terase SRo.
Dráha má rovnomerný štvorcový pôdorys. Z vnútornej a vonkajšej strany dráhy
budú súvislé biele čiary označujúce šírku dráhy. Vo večerných a nočných hodinách
budú po vonkajších okrajoch umiestnené LED diódy (svetelne rampy x 4) na
osvetlenie dráhy. Na každej strane bude 6 prekážok v podobe prekrytia
bleskozvodu. Prekážky budú vyrobené z dreva a farebne rozlíšené od povrchu.
Povrch dráhy tvorí na 90% kamenná dlažba a 10% asfaltová krytina. Šírka dráhy
je závislá od technických podmienok terasy. Maximálna a minimálna šírka bude
spresnená.
Priestor pre bežcov:
Priestor pre bežcov bude vyhradený iba na jednom mieste terasy. Do priestoru
majú prístup len bežci, organizátor, zdravotné a zásahové zložky SR. V priestore je
povolené: odpočívať ľubovoľnú dobu, jesť, piť, užívať doplnkovú výživu (nie
zakázané latky podľa SAZ,IAAF, IAU). V priestore bude zabezpečený pitný režim
pre každého účastníka, ovocie, a iné. V priestore bude poskytovaná aj
zdravotnícka pomoc. K dispozícií bude aj pomoc fyzioterapeuta. Bežcom bude
sprístupnené WC v budove SRo na konkrétnom poschodí. Za zhoršených
poveternostných podmienok bude pretek prerušený.
Celkové zabezpečenie priestoru (terasy na 10. poschodí).
Terasa bude monitorovaná minimálne 2 web kamerami, ktoré zabezpečia celkové
pokrytie dráhy. Na terasu budú vypúšťaní organizátormi len: bežci, zástupcovia
médií, zásahových jednotiek, organizačný tím, zástupcovia Sro a BSK. Každý jeden
návštevník alebo bežec podpisuje reverz a potvrdenie o oboznámení sa
s bezpečnostnými podmienkami počas podujatia SKY RUN. Po obvode terasy budú
natiahnuté záchranárske siete a na minimálny odstup 3 metre pevných zábran
bude dohliadať organizačný tím. Za zhoršených poveternostných podmienok sa
podujatie prerušuje. Vo večerných a nočných hodinách bude priestor primerane
osvetlený aby nerušil okolité bytové jednotky a inštitúcie. Organizátor
nezodpovedá za poškodenie resp. stratu osobného majetku bežcov. Hlavný
organizátor nezabezpečuje poistenie účastníkov! Svojim podpisom potvrdzujem
Pravá na fotografie pre potreby organizátora za účelom propagácie podujatia
SKYRUN. Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s pravidlami
podujatia a bezpečnostnými pravidlami.
Počet účastníkov: Zmena od roku 2018
24 pretekárov. Napríklad: Na 24 hodinový beh 12 pretekárov + 12 pretekárov na
12 hodinový beh resp., napríklad pomer 15 ku 9 účastníkov. Počet celkových
účastníkov je 24. + náhradníci. Podľa pokynov poskytovateľa priestorov budú
prítomne aj bezpečnostne zložky, statici, Organizačný tím, zdravotný dozor,
technická podpora, časomerači, zástupcovia médií.
Informácie o dráhe a pravidlá na dráhe:
Dráha je viditeľne vyznačený priestor. Ide o vonkajší obvod terasy na streche
budovy SRo. Celková dĺžka vnútorného okruhu je 220 metrov a vonkajšieho 232
metrov. Priemer okruhu - 226 metrov. Budova je pravouhlá, t.j. zákruty sú 90

stupňové. Najužší bod dráhy má 2,2 metra. Výška terasy je 39 metrov nad
zemou!!! Pre bežcov na 12 hodín bude vyhradený vonkajší okruh dráhy!
Štartuje sa zo štartovacej čiary s názvom Štart so šírkou 5 cm.
Pretekár musí mať umiestnené štartovné čísla spredu a zozadu.
Začína sa proti smeru ručičkových hodiniek a po každých štyroch hodinách sa
mení smer behu.
Povrch: dlažba s nerovnosťami. Prosíme bežcov o zvýšenú opatrnosť počas celého
trvania podujatia. Pomalší pretekár nemusí (ale môže) pustiť rýchlejšieho pred
seba. Obieha sa z vonkajšej strany.
Na zúžených miestach (2 úseky) je zakázané sa predbiehať!!! Vysoké riziko úrazu.
Pri odchode z dráhy na viac ako 5 minút sa treba nahlásiť organizátorom.
Je možnosť oddýchnuť si len na vyhradenom priestore.
Podujatie sa bude konať za každého počasia (okrem silných búrok).
Po uplynutí časového limitu dobehne každý bežec začaté kolo. Vzdialenosť sa
dopočíta. Do 1 hodiny budú slávnostne vyhlásené výsledky pred budovou Sro.
Medializácia/ (foto, video):
Pred podujatím bude prezentovaná TS a predstaví zámer a účastníkov.
Informácie budú na stránkach www.skyrun.sk, www.xtremerun.com pred
podujatím a počas podujatia 24 on-line prenos. Na FB stránkach a web stránkach
usporiadateľa. Svojim podpisom potvrdzujete, že súhlasíte s uverejnením fotovideo materiálov pre potreby propagácie ďalšieho ročníka SKY RUN.
Bezpečnosť a ostatné:
Podujatie, ako i organizátor budú rešpektovať bezpečnostné pokyny a podmienky
stanovené prevádzkovateľom priestorov (budovy Slovenského Rozhlasu).
Každý účastník SKY RUN podpíše reverz a čestné prehlásenie, že bol
organizátorom oboznámený o bezpečnosti, stave a povahe priestoru.
Pred štartom budú opätovne predčítané oficiálne pokyny k bezpečnostným bodom
podujatia. Na streche sa budú pohybovať záchranné zložky (RZP, polícia, hasiči).
Bežecký priestor bude po celom obvode ohraničený pevnými bezpečnostnými
zábranami. Bude vyznačený bezpečnostný odstup od okraja, minimálne 1,5 metra
po celej dĺžke budovy. Nerovnosti budú jasne vyznačené. Po obvode budú
umiestnene dočasné tabule označujúce územie, po ktorom sa bude behať.
Priamo na terasu budú mať prístup len pretekári, organizátori a bezpečnostne
zložky (niektorí pracovníci RTVS, RZP, polícia, hasiči). V nočných hodinách bude
osvetľovať dráhu pásik led diód, aby sa predišlo úrazom (4 x 50 m). Každý
účastník si zabezpečí stravu samostatne, ale bude zabezpečená aj studená
kuchyňa, ovocie, čokolády a iné. Organizátor zabezpečí pitný režim a stravu.
Pred a počas podujatia bude zakázané: Manipulácia s otvoreným ohňom
a výbušninami. Používanie omamných a psychotropných látok počas podujatia.
Každý účastník štartuje na čestné prehlásenie o svojom dobrom zdravotnom stave
a na vlastné nebezpečenstvo.
Prezentácia: V deň štartu 1,5 hodiny pred štartom ! ! !
Pre 24 hod.: od 8,30 hod. - 9.15 hod., pre 12 hod.: 20,30 hod. - 21,15 hod. vo
vestibule budovy Slovenského Rozhlasu. Je nutné si zobrať občiansky preukaz. Na
streche je možnosť si odložiť veci.
K dispozícií je WC.

Poplatky a výhry:
Štartovný poplatok 50,- € /24 h. a 25 € / 12 h.
Platbu je možne realizovať:
1. v hotovosti (v deň štartu),
2. prevodom na číslo účtu: Slovenská Sporiteľňa,
IBAN: SK1409000000000177904347 BIC: GIBASKBX, VS: štartovné číslo. (Po
potvrdení registrácie, platba najneskôr do 11.05. 2018).
Vecné a finančné odmeny, budú stanovene po dohode s partnermi.
V cene štartovného:
štartovné čísla, propozície, účastnícke tričká, prenájom čipu, strava (ovocie,
studená kuchyňa, polievky, sladkosti, po ukončení - cestoviny a guláš, pitný režim
iontové nápoje, káva, čaje, nealk. pivo), lekársky dohľad, bezpečnostný dohľad,
hodinové a celkové výsledky, masáž, upomienkové predmety od partnerov,
účastnícke medaile, ceny pre víťazov.
Kategórie na 24 hodín a na 12 hodín:
Celková - Kategória je platná pokiaľ má minimálne 3 účastníkov.
Muži - Kategória je platná pokiaľ má minimálne 3 účastníkov.
Ženy - Kategória je platná pokiaľ má minimálne 3 účastníkov.
Iné:
Povinná výbava: čelovka!!!, vlastná športová výživa.
Účastník je povinný v prihláške uviesť plné meno, priezvisko a číslo občianskeho
preukazu / pasu (na vstup do budovy). + elektronicky zaslať foto vo formáte JPG.
Organizátor podujatia si vyhradzuje právo predčasne ukončiť podujatie v prípade
tragickej nehody, alebo hrubého porušenia pravidiel. Protesty voči celkovým
výsledkom je možné podať do 30 minút po ukončení podujatia (bez poplatku).
Registrácia:
Viď formulár na stránke www.skyrun.sk, jozef@xtremerun.com, alebo telefonicky,
či SMS +421949 124 131, Limit 24 účastníkov, vo formáte napríklad: 12 ku 12
účastníkov. + náhradníci
kolektív XTREMERUN a Jozef Rajchl

