
 

         Cabaj-Čápor 
13.októbra 2018 o 14:30 hod. 

Legendárny kros Grand Prix Cabaj-Čápor  
 

SLOVO NA ÚVOD: 
Organizátori Vás srdečne pozývajú na pokračovanie legendárneho krosu Grand Prix Cabaj-

Čápor. Podujatie sa uskutoční v obci Cabaj-Čápor, neďaleko penziónu Salaš Cabaj, 
v miestnom háji. Účastníci budú pretekať na tej istej trati, ako pred rokmi, olympijskí víťazi  
Waldemar  Cierpinski a Oľga Bondarenková, či majster Európy Manfred Kuschmann. 
Pozývame všetkých bežcov, aby si prišli vychutnať krásnu októbrovú prírodu a stali sa 
súčasťou skvelej atmosféry bežeckého krosu Grand Prix Cabaj-Čápor 2018.   
 
GARANT PODUJATIA : Obec Cabaj-Čápor 
 
ORGANIZAČNÝ    TÍM: Ing. Jozef Ligač , Ing. Aleš Andel, Ing. Peter Brunai, 

Ing. Jozef Lušňák, PhD., Martin Ďuriš, Korgová Andrea   
 
TERMÍN:     13. októbra 2018 o 14:30 hod. (štart hlavnej kategórie). 
 
REGISTRÁCIA:  Elektronická registrácia bude prebiehať na 

https://www.kril.sk/registracia/cc 
Elektronická registrácia bude ukončená dňa 10.októbra 2018. 
Následne bude možná registrácia osobne v deň preteku 
od 1030hod v areáli penziónu Salaš Cabaj.  

 
ŠTARTOVNÉ: 0 Eur deti a dorast narodený v roku 2001 a mladší, muži a ženy 

rok narodenia 1958 a starší. 
5 Eur pre vopred registrovaných bežcov, ktorí uhradia štartovné 
do 11.10.2016  na č.u IBAN: SK3909 0000 0000 5047134535  
(registrácia na stránke http://www.kril.sk/registracia/cc), do 
poznámky pri úhrade štartovného uveďte svoje meno a 
kategóriu 
10 Eur pri registrácii v deň pretekov. 

 



PREZENTÁCIA:   Penzión Salaš Cabaj (pri vstupe do obce Cabaj-Čápor zo smeru 
od Nitry),  prezentácia  začína o 1030hod. Ukončenie 
prezentácie žiackych kategórií 1230 hod., hlavných 
kategórií1330hod.  

 
INFORMÁCIE:    Obecný úrad Cabaj-Čápor, 037 7888405, www.cabajcapor.sk 
 
UBYTOVANIE: Pre účastníkov behu Grand Prix Cabaj-Čápor je možnosť 

ubytovať sa v penzióne Salaš Cabaj za 20,- €/noc, cena zahŕňa aj 
raňajky. Bližšie informácie na tel. čísle 0911 932 242.  

 
DOPRAVA: Obec Cabaj-Čápor leží na ceste č.562 medzi Nitrou (9km) a 

Šaľou (18km). Najvýhodnejšie je autobusové spojenie, keďže 
obec leží na hlavnom ťahu, kde je dostatok autobusových 
spojov.  

 
PARKOVANIE: Parkovanie pre účastníkov,  ktorí prídu autom je zabezpečené 

v mieste registrácie na lúke pred penziónom Salaš Cabaj. 

TECHNICKÉ USTANOVENIA:  Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a v súlade s týmito 
propozíciami. 

 
DĹŽKA TRATE:    hlavný pretek cca 10,60 km (1m+4v okruhy),  

ľudový beh cca 3,4 km (1m+1v okruh), 
žiacke behy 1000 m (1m okruh) a 600m  
 

POPIS TRATE:  Trať je situovaná v lese, časť trate vedie po poli. V prípade 
nepriaznivého počasia alebo pretrvávajúceho nepriaznivého 
počasia pred pretekom odporúčame použiť krosovú obuv. 

 
ŠTART:                           mladší žiaci  600m    o 1300hod. a 1310hod. 

mladšie žiačky     600m    o 1315hod. a 1325hod  
                                                starší žiaci   1000m   o 1330hod. a 1340 hod. 
    staršie žiačky      1000m   o 1345hod. a 1355 hod. 
                                                ľudový beh                   3,40 km     o 1400hod. 
                                                hlavná kategória  10,60 km  o 1430 hod  
      
KATEGÓRIE:    Beh na 10,60 km 

A – muži, rok narodenia 1979 až 2000 
B - muži , rok narodenia 1978 až 1959 
C – muži, rok narodenia 1958 a starší  
D - ženy ,rok narodenia 1979 až 2000 



E - ženy , rok narodenia 1978 a staršie  
    Ľudový beh na 3,4 km 

F – ženy ,rok narodenia 2000 a staršie  
G – muži, rok narodenia 2000 a starší  
H – chlapci, rok narodenia 2001 až 2005 
I – dievčatá, rok narodenia 2001 až 2005 
Beh na 600 m  
J – mladší žiaci ( rok nar. 2012 až 2009) 
K - mladšie žiačky ( rok nar. 2012 až 2009) 
Beh na 1000m 
L - starší žiaci  (rok nar. 2008  až 2004) 
M - staršie žiačky(rok nar. 2008 až 2004) 
 

PODMIENKY  ŠTARTU: Dobrý zdravotný stav. 
Registrácia a úhrada štartovného. 
 

 
CENY:   Absolútny víťaz hlavného preteku behu na 10,60 km dostane 

peňažnú odmenu 200,- €. 
  Druhé miesto v absolútnom poradí hlavného preteku behu na 

10,60 km dostane peňažnú odmenu 100,- €. 
  Tretie miesto v absolútnom poradí hlavného preteku behu na 

10,60 km dostane peňažnú odmenu 50,- €. 
  Najlepšie umiestnená žena hlavného preteku behu na 10,60 

km dostane peňažnú odmenu 100,- €.  
  Prví traja v kategóriách A až M dostanú medaile, diplomy 

a vecné ceny. 
  Každý účastník pretekov dostane účastnícku medailu po 

absolvovaní preteku. 
                   
OBČERSTVENIE:    Počas pretekov bude na trati stanica s vodou,  

po preteku bude pretekárom poskytnuté občerstvenie. 
 

PROTESTY:  Je možné podať 10 minút po skončení preteku v každej 
kategórii 

 
UKONČENIE:  V areáli penziónu Salaš Cabaj, v rámci spoločného občerstvenia 

sa vykoná aj slávnostné vyhlásenie výsledkov. 
Po vyhlásení výsledkov bude tombola, do ktorej bude 
automaticky zaradení každý bežec z kategórie A-I.  

 



UPOZORNENIE:  Preteky sa konajú v miestom lese pri obci Cabaj-Čápor. Medzi 
štartom a registračným miestom je vzdialenosť 1200m, do 
priestoru štartu  účastníci dostanú pešo, kyvadlová doprava 
skráti túto vzdialenosť cca o 800m v úseku štátnej cesty (smer 
Nitra). Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej 
premávky a riadiť sa pokynmi usporiadateľov. Všetci účastníci 
štartujú na vlastnú zodpovednosť. 

 
TRASA BEHU: 
Veľký  okruh – cca 2,400 km 
Malý okruh – cca 1 km  
 

 
 

Veľký okruh  

Malý okruh 


