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ŠPECIÁLNY BENEFIT PRE MARATÓNCOV AJ

NA 18. ROČNÍKU ČSOB BRATISLAVA MARATHON! 

🏃

 Vydať sa na trať maratónu a dokončiť polmaratón? Na ČSOB Bratislava
Marathon je to možné!
 
Tvrdo trénuješ na maratón, zdá sa, že všetko ide ako má, ale v deň D sa niečo
„pokazí“? Aj to sa stáva! 

😣

 Život prináša rôzne prekvapenia. 

🙏

 My na to na myslíme a na 18. ročníku ČSOB Bratislava Marathon
ponúkame maratóncom možnosť regulérne ukončiť preteky
polmaratónom, t.j. po prvom maratónskom kole.
 

❗

Podmienky pre využitie možnosti skrátenia trate nájdete v propozíciách
ČSOB maratónu v časti „Benefit pre maratóncov“. Link na propozície nájdeš
TU.

❗

 

🏃

 Ak patríš k tým, ktorí túžia odbehnúť maratón, ale v hlave ti víria obavy typu
„čo ak nedokončím?“, v Bratislave to môžeš aspoň skúsiť! Ideš do toho? 

💪

 
ČSOB ZIMNÚ SÉRIU 2022/ 2023

ŠTARTUJEME UŽ BUDÚCI VÍKEND! 

❄

 Tešíme sa na prvé preteky ČSOB zimnej série 2022/2023! A vy tiež! Ako
to vieme? Aj po navýšení účastníckeho limitu ostáva POSLEDNÝCH
150 MIEST! 

🤩

Na výber je klasická alebo virtuálna forma pretekov
5 km a 10 km disciplína pre dospelých
TURBO TV detské behy (300 - 1000 m podľa veku)
Začíname mikulášskou edíciou (10.12.2022) pri Eurovei

Štartové čísla (platí pre klasickú verziu) si môžete prevziať už v piatok vo
vnútorných priestoroch obchodného centra Eurovea. Konkrétne miesto
upresníme pár dní pred štartom.

09.12.2022 (piatok): 12:00 - 19:00 hod
10.12.2022 (sobota) od 8:00 hod, najneskôr 1 hodinu pred štartom vašej
disciplíny.
Prosíme bežcov z Bratislavy, aby využili možnosť vyzdvihnutia svojho
štartovného čísla už v piatok, ak je to možné. Budeme tak mať
pokojnejší priebeh prezentácie v sobotu ráno 

😊

Pozor! Za výhodné ceny štartovného sa môžete prihlásiť len do nedele
04.12.2022! Od pondelka 05.12.2022 navyšujeme ceny štartovného!
 

🏃

 Takto vyzerajú mapky tratí pre prvé preteky zimnej série. Štartujeme
tradične pri Eurovei a končíme na rovnakom mieste.

prevýšenie na 5 km trati je 25 m
prevýšenie na 10 km trati je 33 m 

Pri registrácii si môžete na pamiatku zakúpiť buffku a/ alebo čelenku s
dizajnom ČSOB zimnej série 2022/ 2023. 

cena buffky: 8 eur
cena čelenky: 12 eur
ak ste sa už zaregistrovali, buffku aj čelenku si môžete dokúpiť
aj dodatočne zaslaním objednávky na e-mail registracia@becool.sk

ODBEHNITE SI PRVÉ PRETEKY V KOSTÝME A
HRAJTE O SKVELÉ CENY!

 

🎅

 Každý účastník, ktorý svoju disciplínu odbehne v tematickom bežeckom
outfite, bude zaradený do losovania o skvelé ceny!

Či budete mať na hlave mikulášsku čiapku alebo na sebe celý mikulášsky
kostým, na chrbte anjelské krídla alebo prídete s čiernymi lícami a rohmi na
hlave ako správny čert ... to necháme na vás a vašu kreativitu :)

V cieli sa ohlásite a my si zapíšeme vaše štartové číslo. Dvaja z vás získajú
poukaz na nákup športovej obuvi v hodnote až 150 eur!

Poukazy do tomboly venoval partner zimnej série – ČSOB Finančná skupina,
ktorá nielen v našom hlavnom meste významne podporuje šport, čomu sa
veľmi tešíme 

😊
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