Propozície HÝBSA
BRATISLAVA 13.5.2017
DOSTIHOVÁ DRÁHA – PETRŽALKA
HÝBSA BABIES (preteky lezúňov)

Prihlásenie sa na preteky lezúňov je možné online cez registračný formulár alebo priamo na mieste
konania akcie. Registrácia je bezplatná. Podmienkou pre účasť je aby dieťatko malo menej ako 15
mesiacov, liezlo počas celej doby preteku samostatne. Dĺžka trate je 5 metrov - po koberci.

HÝBSA RUN (behy)

ŠTART:
13.05.2017 (sobota) od 10:00 hod.
Deti budú štartovať priebežne podľa vekových kategórií (od A po F), samostatne chlapci a dievčatá.
ÚČASTNÍCKY LIMIT:
1000
DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• A – do 5 rokov (rok narodenia 2012 a mladší) – 300 m
• B – 6 a 7 rokov (rok narodenia 2010 a 2011) – 300 m
• C – 8 a 9 rokov (rok narodenia 2008 a 2009) – 600 m
• D – 10 a 11 rokov (rok narodenia 2006 a 2007) – 600 m
• E – 12 a 13 rokov (rok narodenia 2004 a 2005) – 800 m
• F – 14 a 15 rokov (rok narodenia 2002 a 2003) – 800 m
ŠTARTOVNÉ:
• 5€
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• Osobne počas prezentácie už priamo na podujatí. Prihlásiť sa je možné aj v deň konania
podujatia, pokiaľ sa nenaplní účastnícky limit.
PREZENTÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV A VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH ČÍSEL
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
MERANIE ČASOV A VÝSLEDKY:
Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prebehnú celú vzdialenosť
bez výraznejšej pomoci rodičov! Organizátor zverejní po podujatí na hybsa.markiza.sk mená prvých
troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez uvedenia ich
poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.
ODMENY:
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

HÝBSA BIKE (bicykle, odrážadlá a kolobežky)

Pozn.: Bicykle, odrážadlá, prípadne kolobežky si treba priniesť vlastné!
ŠTART:
13.05.2017 (sobota) od 11:30 hod.
Deti budú štartovať priebežne podľa vekových kategórií (A a B) samostatne chlapci a dievčatá.

ÚČASTNÍCKY LIMIT:
600
DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• A – od 4 do 7 rokov (rok narodenia 2010 až 2013) – 300 m
• B – od 8 do 12 rokov (rok narodenia 2005 až 2009) – 600 m
ŠTARTOVNÉ:
• 5€
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• Osobne počas prezentácie už priamo na podujatí. Prihlásiť sa je možné aj v deň konania
podujatia, pokiaľ sa nenaplní účastnícky limit.
PREZENTÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV A VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH ČÍSEL
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
MERANIE ČASOV A VÝSLEDKY:
Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prejdú celú vzdialenosť
bez výraznejšej pomoci rodičov! Organizátor zverejní po podujatí na hybsa.markiza.sk mená prvých
troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez uvedenia ich
poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.
ODMENY:
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

HÝBSA POWER (beh cez prekážky)

ŠTART:
13.05.2017 (sobota) od 14:00 hod.
Deti budú štartovať postupne podľa vekových kategórií (od A po C), samostatne chlapci a dievčatá.
ÚČASTNÍCKY LIMIT:
200
DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• A – od 4 do 7 rokov (rok narodenia 2010 až 2013) – 5 prekážok
• B – od 8 do 11 rokov (rok narodenia 2006 až 2009) – 7 prekážok
• C – od 12 do 15 rokov (rok narodenia 2002 až 2005) – 8 prekážok
ŠTARTOVNÉ:
• 5€
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• Osobne počas prezentácie už priamo na podujatí. Prihlásiť sa je možné aj v deň konania
podujatia, pokiaľ sa nenaplní účastnícky limit.
PREZENTÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV A VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH ČÍSEL
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
MERANIE ČASOV A VÝSLEDKY:
Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prekonajú celú
vzdialenosť bez výraznejšej pomoci rodičov! Organizátor zverejní po podujatí na hybsa.markiza.sk
mená prvých troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez
uvedenia ich poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na
detských behoch.
ODMENY:
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

CRAZY COLORS (farebný 4km beh)

ŠTART:
13.05.2017 (sobota) od 16:00hod.
ÚČASTNÍCKY LIMIT A ČASOVÝ LIMIT:
neexistuje ale zabehnúť je ho potrebné do cca 1,5 hod.
DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• 4 km trať
• jednotlivci (všetci bežia spoločne )
• tím (všetci bežia spoločne)
ŠTARTOVNÉ:
0-8 rokov – 5 eur
8 - 14 rokov - 10 eur
15 a viac - 15 eur
člen tímu - 10 eur (tím sú min 4 ľudia)
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• On-line prostredníctvom crazycolors.sk
• V deň konania podujatia od 10:00, ukončenie najneskôr hodinu pred štartom.
PREZENTÁCIA (PREVZATIE ŠTARTOVÝCH BALÍKOV) :
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
ŠTARTOVNÉ ZAHŔŇA:
1. štartový balíček ( štartové číslo, tričko, bandana, farby, partnerské produkty, nálepka/ tetovačka)
2. občerstvenie na trati a v cieli
3. medailu po prebehnutí cieľom
4. možnosť využiť šatne na prezlečenie
5. možnosť uschovať si svoje osobné veci v úschovni

PREŠOV 27.5.2017
JAZDIAREŇ

HÝBSA BABIES (preteky lezúňov)

Prihlásenie sa na preteky lezúňov je možné online cez registračný formulár alebo priamo na mieste
konania akcie. Registrácia je bezplatná. Podmienkou pre účasť je aby dieťatko malo menej ako 15
mesiacov, liezlo počas celej doby preteku samostatne. Dĺžka trate je 5 metrov - po koberci.

HÝBSA RUN (behy)

ŠTART:
27.05.2017 (sobota) od 10:00 hod.
Deti budú štartovať priebežne podľa vekových kategórií (od A po F), samostatne chlapci a dievčatá.
ÚČASTNÍCKY LIMIT:
700
DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• A – do 5 rokov (rok narodenia 2012 a mladší) – 300 m
• B – 6 a 7 rokov (rok narodenia 2010 a 2011) – 300 m
• C – 8 a 9 rokov (rok narodenia 2008 a 2009) – 600 m
• D – 10 a 11 rokov (rok narodenia 2006 a 2007) – 600 m
• E – 12 a 13 rokov (rok narodenia 2004 a 2005) – 800 m
• F – 14 a 15 rokov (rok narodenia 2002 a 2003) – 800 m
ŠTARTOVNÉ:
• 5€
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• Osobne počas prezentácie už priamo na podujatí. Prihlásiť sa je možné aj v deň konania
podujatia, pokiaľ sa nenaplní účastnícky limit.
PREZENTÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV A VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH ČÍSEL
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
MERANIE ČASOV A VÝSLEDKY:
Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prebehnú celú vzdialenosť
bez výraznejšej pomoci rodičov! Organizátor zverejní po podujatí na hybsa.markiza.sk mená prvých
troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez uvedenia ich
poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.
ODMENY:
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

HÝBSA BIKE (bicykle, odrážadlá a kolobežky)

Pozn.: Bicykle, odrážadlá, prípadne kolobežky si treba priniesť vlastné!
ŠTART:
27.05.2017 (sobota) od 11:30 hod.
Deti budú štartovať priebežne podľa vekových kategórií (A a B) samostatne chlapci a dievčatá.
ÚČASTNÍCKY LIMIT:
300
DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• A – od 4 do 7 rokov (rok narodenia 2010 až 2013) – 300 m
• B – od 8 do 12 rokov (rok narodenia 2005 až 2009) – 600 m

ŠTARTOVNÉ:
• 5€
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• Osobne počas prezentácie už priamo na podujatí. Prihlásiť sa je možné aj v deň konania
podujatia, pokiaľ sa nenaplní účastnícky limit.
PREZENTÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV A VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH ČÍSEL
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
MERANIE ČASOV A VÝSLEDKY:
Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prejdú celú vzdialenosť
bez výraznejšej pomoci rodičov! Organizátor zverejní po podujatí na hybsa.markiza.sk mená prvých
troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez uvedenia ich
poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.
ODMENY:
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

HÝBSA POWER (beh cez prekážky)

ŠTART:
27.05.2017 (sobota) od 14:00 hod.
Deti budú štartovať postupne podľa vekových kategórií (od A po C), samostatne chlapci a dievčatá.
ÚČASTNÍCKY LIMIT:
200
DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• A – od 4 do 7 rokov (rok narodenia 2010 až 2013) – 5 prekážok
• B – od 8 do 11 rokov (rok narodenia 2006 až 2009) – 7 prekážok
• C – od 12 do 15 rokov (rok narodenia 2002 až 2005) – 8 prekážok
ŠTARTOVNÉ:
• 5€
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• Osobne počas prezentácie už priamo na podujatí. Prihlásiť sa je možné aj v deň konania
podujatia, pokiaľ sa nenaplní účastnícky limit.
PREZENTÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV A VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH ČÍSEL
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
MERANIE ČASOV A VÝSLEDKY:
Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prekonajú celú
vzdialenosť bez výraznejšej pomoci rodičov! Organizátor zverejní po podujatí na hybsa.markiza.sk
mená prvých troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez
uvedenia ich poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na
detských behoch.
ODMENY:
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

CRAZY COLORS (farebný 4km beh)

ŠTART:
27.05.2017 (sobota) od 16:00hod.
ÚČASTNÍCKY LIMIT A ČASOVÝ LIMIT:
neexistuje ale zabehnúť je ho potrebné do cca 1,5 hod.

DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• 4 km trať
• jednotlivci (všetci bežia spoločne )
• tím (všetci bežia spoločne)
ŠTARTOVNÉ:
0-8 rokov – 5 eur
8 - 14 rokov - 10 eur
15 a viac - 15 eur
člen tímu - 10 eur (tím sú min 4 ľudia)
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• On-line prostredníctvom crazycolors.sk
• V deň konania podujatia od 10:00, ukončenie najneskôr hodinu pred štartom.
PREZENTÁCIA (PREVZATIE ŠTARTOVÝCH BALÍKOV) :
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
ŠTARTOVNÉ ZAHŔŇA:
1. štartový balíček ( štartové číslo, tričko, bandana, farby, partnerské produkty, nálepka/ tetovačka)
2. občerstvenie na trati a v cieli
3. medailu po prebehnutí cieľom
4. možnosť využiť šatne na prezlečenie
5. možnosť uschovať si svoje osobné veci v úschovni

ZVOLEN 24.6.2017
NÁMESTIE SNP

HÝBSA BABIES (preteky lezúňov)

Prihlásenie sa na preteky lezúňov je možné online cez registračný formulár alebo priamo na mieste
konania akcie. Registrácia je bezplatná. Podmienkou pre účasť je aby dieťatko malo menej ako 15
mesiacov, liezlo počas celej doby preteku samostatne. Dĺžka trate je 5 metrov - po koberci.

HÝBSA RUN (behy)

ŠTART:
24.06.2017 (sobota) od 10:00 hod.
Deti budú štartovať priebežne podľa vekových kategórií (od A po F), samostatne chlapci a dievčatá.
ÚČASTNÍCKY LIMIT:
500
DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• A – do 5 rokov (rok narodenia 2012 a mladší) – 300 m
• B – 6 a 7 rokov (rok narodenia 2010 a 2011) – 300 m
• C – 8 a 9 rokov (rok narodenia 2008 a 2009) – 600 m
• D – 10 a 11 rokov (rok narodenia 2006 a 2007) – 600 m
• E – 12 a 13 rokov (rok narodenia 2004 a 2005) – 800 m
• F – 14 a 15 rokov (rok narodenia 2002 a 2003) – 800 m
ŠTARTOVNÉ:
• 5€
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• Osobne počas prezentácie už priamo na podujatí. Prihlásiť sa je možné aj v deň konania
podujatia, pokiaľ sa nenaplní účastnícky limit.
PREZENTÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV A VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH ČÍSEL
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
MERANIE ČASOV A VÝSLEDKY:
Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prebehnú celú vzdialenosť
bez výraznejšej pomoci rodičov! Organizátor zverejní po podujatí na hybsa.markiza.sk mená prvých
troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez uvedenia ich
poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.
ODMENY:
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

HÝBSA BIKE (bicykle, odrážadlá a kolobežky)

Pozn.: Bicykle, odrážadlá, prípadne kolobežky si treba priniesť vlastné!
ŠTART:
24.06.2017 (sobota) od 11:30 hod.
Deti budú štartovať priebežne podľa vekových kategórií (A a B) samostatne chlapci a dievčatá.
ÚČASTNÍCKY LIMIT:
300
DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• A – od 4 do 7 rokov (rok narodenia 2010 až 2013) – 300 m
• B – od 8 do 12 rokov (rok narodenia 2005 až 2009) – 600 m

ŠTARTOVNÉ:
• 5€
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• Osobne počas prezentácie už priamo na podujatí. Prihlásiť sa je možné aj v deň konania
podujatia, pokiaľ sa nenaplní účastnícky limit.
PREZENTÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV A VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH ČÍSEL
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
MERANIE ČASOV A VÝSLEDKY:
Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prejdú celú vzdialenosť
bez výraznejšej pomoci rodičov! Organizátor zverejní po podujatí na hybsa.markiza.sk mená prvých
troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez uvedenia ich
poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.
ODMENY:
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

HÝBSA POWER (beh cez prekážky)

ŠTART:
24.06.2017 (sobota) od 14:00 hod.
Deti budú štartovať postupne podľa vekových kategórií (od A po C), samostatne chlapci a dievčatá.
ÚČASTNÍCKY LIMIT:
100
DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• A – od 4 do 7 rokov (rok narodenia 2010 až 2013) – 5 prekážok
• B – od 8 do 11 rokov (rok narodenia 2006 až 2009) – 7 prekážok
• C – od 12 do 15 rokov (rok narodenia 2002 až 2005) – 8 prekážok
ŠTARTOVNÉ:
• 5€
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• Osobne počas prezentácie už priamo na podujatí. Prihlásiť sa je možné aj v deň konania
podujatia, pokiaľ sa nenaplní účastnícky limit.
PREZENTÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV A VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH ČÍSEL
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
MERANIE ČASOV A VÝSLEDKY:
Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prekonajú celú
vzdialenosť bez výraznejšej pomoci rodičov! Organizátor zverejní po podujatí na hybsa.markiza.sk
mená prvých troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez
uvedenia ich poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na
detských behoch.
ODMENY:
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

CRAZY COLORS (farebný 4km beh)

ŠTART:
24.06.2017 (sobota) od 16:00hod.
ÚČASTNÍCKY LIMIT A ČASOVÝ LIMIT:
neexistuje ale zabehnúť je ho potrebné do cca 1,5 hod.

DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• 4 km trať
• jednotlivci (všetci bežia spoločne )
• tím (všetci bežia spoločne)
ŠTARTOVNÉ:
0-8 rokov – 5 eur
8 - 14 rokov - 10 eur
15 a viac - 15 eur
člen tímu - 10 eur (tím sú min 4 ľudia)
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• On-line prostredníctvom crazycolors.sk
• V deň konania podujatia od 10:00, ukončenie najneskôr hodinu pred štartom.
PREZENTÁCIA (PREVZATIE ŠTARTOVÝCH BALÍKOV) :
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
ŠTARTOVNÉ ZAHŔŇA:
1. štartový balíček ( štartové číslo, tričko, bandana, farby, partnerské produkty, nálepka/ tetovačka)
2. občerstvenie na trati a v cieli
3. medailu po prebehnutí cieľom
4. možnosť využiť šatne na prezlečenie
5. možnosť uschovať si svoje osobné veci v úschovni

POPRAD 01.07.2017
AREÁL PRI AQUA CITY

HÝBSA BABIES (preteky lezúňov)

Prihlásenie sa na preteky lezúňov je možné online cez registračný formulár alebo priamo na mieste
konania akcie. Registrácia je bezplatná. Podmienkou pre účasť je aby dieťatko malo menej ako 15
mesiacov, liezlo počas celej doby preteku samostatne. Dĺžka trate je 5 metrov - po koberci.

HÝBSA RUN (behy)

ŠTART:
01.07.2017 (sobota) od 10:00 hod.
Deti budú štartovať priebežne podľa vekových kategórií (od A po F), samostatne chlapci a dievčatá.
ÚČASTNÍCKY LIMIT:
500
DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• A – do 5 rokov (rok narodenia 2012 a mladší) – 300 m
• B – 6 a 7 rokov (rok narodenia 2010 a 2011) – 300 m
• C – 8 a 9 rokov (rok narodenia 2008 a 2009) – 600 m
• D – 10 a 11 rokov (rok narodenia 2006 a 2007) – 600 m
• E – 12 a 13 rokov (rok narodenia 2004 a 2005) – 800 m
• F – 14 a 15 rokov (rok narodenia 2002 a 2003) – 800 m
ŠTARTOVNÉ:
• 5€
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• Osobne počas prezentácie už priamo na podujatí. Prihlásiť sa je možné aj v deň konania
podujatia, pokiaľ sa nenaplní účastnícky limit.
PREZENTÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV A VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH ČÍSEL
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
MERANIE ČASOV A VÝSLEDKY:
Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prebehnú celú vzdialenosť
bez výraznejšej pomoci rodičov! Organizátor zverejní po podujatí na hybsa.markiza.sk mená prvých
troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez uvedenia ich
poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.
ODMENY:
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

HÝBSA BIKE (bicykle, odrážadlá a kolobežky)

Pozn.: Bicykle, odrážadlá, prípadne kolobežky si treba priniesť vlastné!
ŠTART:
01.07.2017 (sobota) od 11:30 hod.
Deti budú štartovať priebežne podľa vekových kategórií (A a B) samostatne chlapci a dievčatá.
ÚČASTNÍCKY LIMIT:
300
DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• A – od 4 do 7 rokov (rok narodenia 2010 až 2013) – 300 m
• B – od 8 do 12 rokov (rok narodenia 2005 až 2009) – 600 m

ŠTARTOVNÉ:
• 5€
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• Osobne počas prezentácie už priamo na podujatí. Prihlásiť sa je možné aj v deň konania
podujatia, pokiaľ sa nenaplní účastnícky limit.
PREZENTÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV A VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH ČÍSEL
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
MERANIE ČASOV A VÝSLEDKY:
Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prejdú celú vzdialenosť
bez výraznejšej pomoci rodičov! Organizátor zverejní po podujatí na hybsa.markiza.sk mená prvých
troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez uvedenia ich
poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.
ODMENY:
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

HÝBSA POWER (beh cez prekážky)

ŠTART:
01.07.2017 (sobota) od 14:00 hod.
Deti budú štartovať postupne podľa vekových kategórií (od A po C), samostatne chlapci a dievčatá.
ÚČASTNÍCKY LIMIT:
100
DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• A – od 4 do 7 rokov (rok narodenia 2010 až 2013) – 5 prekážok
• B – od 8 do 11 rokov (rok narodenia 2006 až 2009) – 7 prekážok
• C – od 12 do 15 rokov (rok narodenia 2002 až 2005) – 8 prekážok
ŠTARTOVNÉ:
• 5€
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• Osobne počas prezentácie už priamo na podujatí. Prihlásiť sa je možné aj v deň konania
podujatia, pokiaľ sa nenaplní účastnícky limit.
PREZENTÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV A VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH ČÍSEL
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
MERANIE ČASOV A VÝSLEDKY:
Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prekonajú celú
vzdialenosť bez výraznejšej pomoci rodičov! Organizátor zverejní po podujatí na hybsa.markiza.sk
mená prvých troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez
uvedenia ich poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na
detských behoch.
ODMENY:
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

CRAZY COLORS (farebný 4km beh)

ŠTART:
01.07.2017 (sobota) od 16:00hod.
ÚČASTNÍCKY LIMIT A ČASOVÝ LIMIT:
neexistuje ale zabehnúť je ho potrebné do cca 1,5 hod.

DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• 4 km trať
• jednotlivci (všetci bežia spoločne )
• tím (všetci bežia spoločne)
ŠTARTOVNÉ:
0-8 rokov – 5 eur
8 - 14 rokov - 10 eur
15 a viac - 15 eur
člen tímu - 10 eur (tím sú min 4 ľudia)
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• On-line prostredníctvom crazycolors.sk
• V deň konania podujatia od 10:00, ukončenie najneskôr hodinu pred štartom.
PREZENTÁCIA (PREVZATIE ŠTARTOVÝCH BALÍKOV) :
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
ŠTARTOVNÉ ZAHŔŇA:
1. štartový balíček ( štartové číslo, tričko, bandana, farby, partnerské produkty, nálepka/ tetovačka)
2. občerstvenie na trati a v cieli
3. medailu po prebehnutí cieľom
4. možnosť využiť šatne na prezlečenie
5. možnosť uschovať si svoje osobné veci v úschovni

ŽILINA 02.09.2017
VODNÉ DIELO

HÝBSA BABIES (preteky lezúňov)

Prihlásenie sa na preteky lezúňov je možné online cez registračný formulár alebo priamo na mieste
konania akcie. Registrácia je bezplatná. Podmienkou pre účasť je aby dieťatko malo menej ako 15
mesiacov, liezlo počas celej doby preteku samostatne. Dĺžka trate je 5 metrov - po koberci.

HÝBSA RUN (behy)

ŠTART:
02.09.2017 (sobota) od 10:00 hod.
Deti budú štartovať priebežne podľa vekových kategórií (od A po F), samostatne chlapci a dievčatá.
ÚČASTNÍCKY LIMIT:
700
DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• A – do 5 rokov (rok narodenia 2012 a mladší) – 300 m
• B – 6 a 7 rokov (rok narodenia 2010 a 2011) – 300 m
• C – 8 a 9 rokov (rok narodenia 2008 a 2009) – 600 m
• D – 10 a 11 rokov (rok narodenia 2006 a 2007) – 600 m
• E – 12 a 13 rokov (rok narodenia 2004 a 2005) – 800 m
• F – 14 a 15 rokov (rok narodenia 2002 a 2003) – 800 m
ŠTARTOVNÉ:
• 5€
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• Osobne počas prezentácie už priamo na podujatí. Prihlásiť sa je možné aj v deň konania
podujatia, pokiaľ sa nenaplní účastnícky limit.
PREZENTÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV A VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH ČÍSEL
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
MERANIE ČASOV A VÝSLEDKY:
Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prebehnú celú vzdialenosť
bez výraznejšej pomoci rodičov! Organizátor zverejní po podujatí na hybsa.markiza.sk mená prvých
troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez uvedenia ich
poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.
ODMENY:
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

HÝBSA BIKE (bicykle, odrážadlá a kolobežky)

Pozn.: Bicykle, odrážadlá, prípadne kolobežky si treba priniesť vlastné!
ŠTART:
02.09.2017 (sobota) od 11:30 hod.
Deti budú štartovať priebežne podľa vekových kategórií (A a B) samostatne chlapci a dievčatá.
ÚČASTNÍCKY LIMIT:
600
DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• A – od 4 do 7 rokov (rok narodenia 2010 až 2013) – 300 m
• B – od 8 do 12 rokov (rok narodenia 2005 až 2009) – 600 m

ŠTARTOVNÉ:
• 5€
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• Osobne počas prezentácie už priamo na podujatí. Prihlásiť sa je možné aj v deň konania
podujatia, pokiaľ sa nenaplní účastnícky limit.
PREZENTÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV A VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH ČÍSEL
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
MERANIE ČASOV A VÝSLEDKY:
Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prejdú celú vzdialenosť
bez výraznejšej pomoci rodičov! Organizátor zverejní po podujatí na hybsa.markiza.sk mená prvých
troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez uvedenia ich
poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.
ODMENY:
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

HÝBSA POWER (beh cez prekážky)

ŠTART:
02.09.2017 (sobota) od 14:00 hod.
Deti budú štartovať postupne podľa vekových kategórií (od A po C), samostatne chlapci a dievčatá.
ÚČASTNÍCKY LIMIT:
200
DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• A – od 4 do 7 rokov (rok narodenia 2010 až 2013) – 5 prekážok
• B – od 8 do 11 rokov (rok narodenia 2006 až 2009) – 7 prekážok
• C – od 12 do 15 rokov (rok narodenia 2002 až 2005) – 8 prekážok
ŠTARTOVNÉ:
• 5€
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• Osobne počas prezentácie už priamo na podujatí. Prihlásiť sa je možné aj v deň konania
podujatia, pokiaľ sa nenaplní účastnícky limit.
PREZENTÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV A VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH ČÍSEL
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
MERANIE ČASOV A VÝSLEDKY:
Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prekonajú celú
vzdialenosť bez výraznejšej pomoci rodičov! Organizátor zverejní po podujatí na hybsa.markiza.sk
mená prvých troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez
uvedenia ich poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na
detských behoch.
ODMENY:
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

CRAZY COLORS (farebný 4km beh)

ŠTART:
02.09.2017 (sobota) od 16:00hod.
ÚČASTNÍCKY LIMIT A ČASOVÝ LIMIT:
neexistuje ale zabehnúť je ho potrebné do cca 1,5 hod.

DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE:
• 4 km trať
• jednotlivci (všetci bežia spoločne )
• tím (všetci bežia spoločne)
ŠTARTOVNÉ:
0-8 rokov – 5 eur
8 - 14 rokov - 10 eur
15 a viac - 15 eur
člen tímu - 10 eur (tím sú min 4 ľudia)
PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):
• On-line prostredníctvom hybsa.markiza.sk
• On-line prostredníctvom crazycolors.sk
• V deň konania podujatia od 10:00, ukončenie najneskôr hodinu pred štartom.
PREZENTÁCIA (PREVZATIE ŠTARTOVÝCH BALÍKOV) :
V pobočke Billa v príslušnom meste, tri dni pred podujatím. Konkrétna pobočka, dátum a čas budú
upresnené.
ŠTARTOVNÉ ZAHŔŇA:
1. štartový balíček ( štartové číslo, tričko, bandana, farby, partnerské produkty, nálepka/ tetovačka)
2. občerstvenie na trati a v cieli
3. medailu po prebehnutí cieľom
4. možnosť využiť šatne na prezlečenie
5. možnosť uschovať si svoje osobné veci v úschovni

Možnosti platenia štartovného:
Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a využitím platobného
terminálu v rámci prihlasovacieho systému, následne bude možné sa prihlásiť už len osobne v rámci
dostupnej kapacity podujatia.
Pri platbe online cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, preto Ti
odporúčame využiť túto možnosť platby, Tvoje úspešné prihlásenie si môžeš hneď verifikovať v
zozname prihlásených na web stránke podujatia.

