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Najväčší bežecký event na Slovensku

ZBER MEDAILÍ



Prvá bežecká liga 
na Slovensku! 

Spája a podporuje bežecké 
preteky organizované 
po celom Slovensku.

Účastníkom prináša 
množstvo výhod a výhier.

ČO JE ZBER MEDAILÍ?

»

»

»



 1.  Podporiť čo najviac bežeckých podujatí, ktoré sa uskutočnia v roku 2021 na celom území 
Slovenska, v rôznych kategóriách, dĺžkach tratí s najrôznejším zameraním. 

  Zaradením do celoslovenského projektu 
budú podujatia marketingovo podporené 
všetkými komunikačnými kanálmi, 
ktorými bude Zber disponovať, a to bez 
akejkoľvek finančnej protihodnoty. 

 2.  Motivovať všetkých hobby bežcov, pre 
ktorých momentálne nie je vytvorená 
celoslovenská bežecká liga, v ktorej by 
mohli sledovať a zlepšovať svoje výsledky, 
a zároveň hrať o zaujímavé ceny.

  Motivovať ich nielen k športovým výsledkom, ale v rámci dvojtýždňových výziev  
a Absolútnej výzvy Zberu medailí aj k poznávaniu Slovenska a k prekonávaniu samých seba.

MÁME DVA CIELE



Už tri roky je prvoradým cieľom projektu spájať ľudí s rovnakým nadšením pre šport a hlavne 
beh. Poskytnúť im tímovú základňu, ktorá je pre nich motiváciou a ponúka podporu pri 
napredovaní v plnení ich cieľov. Oceniť ich rozhodnutie venovať sa zdravému životnému štýlu 
a športu a posilniť ich vôľu vo svojom rozhodnutí vytrvať aj naďalej. 

Vytvárame tímové prostredie, v ktorom každý člen cíti spolupatričnosť, vlastnú výnimočnosť, 
a tiež možnosť osobnej sebarealizácie. Tím s pestrým vekovým zastúpením ponúka 
detským bežcom pozitívne vzory, ktoré môžu sledovať a starším bežcom motiváciu plynúcu 
z mladého kolektívu.

Naši bežci si boli navzájom obrovskou motiváciou v dosahovaní stále lepších výsledkov a nových 
cieľov. Medzi mnohými z nich vznikli priateľstvá, ktoré prerástli hranice projektu. V tíme vládne 
jedinečná a rodinná atmosféra. 

VYTVORILI SME BEŽECKÚ RODINU
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Zber medailí združuje minimálne 100 až 120 behov na celom Slovensku.

Účastníci Zberu medailí 2021 sa zaregistrujú a vytvoria si konto na www.zbermedaili.sk.

Využívajú účastnícke výhody Zberu medailí a hrajú o množstvo cien. 

V čase trvania (1.5. – 9.10.2021) sa zúčastňujú behov, ktoré sú súčasťou Zberu a svoje výsledky 
zaznamenávajú do vytvoreného konta.

Celý Zber medailí prebieha spolu so sprievodnými aktivitami, súťažami, výzvami a tímovými 
stretnutiami, ktoré sú pripravené pre všetkých účastníkov.

Každý zberač, ktorý sa zúčastní aspoň 15 behov, získa účastnícku medailu Zberu medailí.

Bežci sa Zberu medailí zúčastňujú ako jednotlivci a súčasne sa môžu zúčastniť aj súťaže tímov. 

AKÝ JE PRINCÍP ZBERU MEDAILÍ 
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Podmienkou pre jednotlivcov je uvádzať tímovú príslušnosť (Zber medailí)  
pri registrácii na jednotlivé podujatia.

Odfotiť sa s logom konkrétneho behu.

Súčasťou Zberu je aj 15 tímových stretnutí na vybraných behoch.

Každý týždeň prebehne súťaž o štartovné na blížiace sa behy.

Zber medailí bude mať svojich víťazov vo viacerých kategóriách,  
ktorí budú vyhlásení s ukončením Zberu medailí 2021.

Účastníci Zberu budú kontinuálne informovaní o všetkých blížiacich sa bežeckých podujatiach, 
ktoré tak budú marketingovo podporované počas celého trvania Zberu.
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Hlavné výhry v rôznych kategóriách.
Možnosť získať celkom až 11 medailí len v rámci výziev Zberu medailí.
Dvojtýždňové výzvy pre jednotlivcov a tímy a možné výhry v nich (Príloha č. 1.).
Možnosť zapojiť sa do Absolútnej výzvy Zberu medailí.
Súťaže o štartovné na zaradené behy počas celého trvania Zberu medailí.
Účastnícka medaila Zberu medailí (po odbehnutí minimálne 15 behov zo zoznamu).
Štartovací balíček + tričko s logom tímu + buffka.
Predplatné Magazínu Radar, ktorý je zastrešujúcim médiom projektu.
Zľavy od partnerov projektu – pri zaregistrovaní a s každým týždňovým newslettrom.
Pravidelné a kompletné informácie o blížiacich sa bežeckých podujatiach.
Kompletný, jednoduchý a prehľadný kalendár bežeckých podujatí,  
ktorý si môžu bežci sami manažovať, sledovať a zaznamenávať doň výsledky.
Stretnutia tímu, ktoré ponúka ďalšie výhody na bežeckých podujatiach  
(stánok, úschovňa, občerstvenie...) (Príloha č. 2).
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PREČO JE ZBER MEDAILÍ  
ATRAKTÍVNY PRE BEŽCOV?



VÝHRY (HLAVNÉ)

Jednotlivci
Víťaz Zberu medailí (Muž, Žena) Rozhodne o nich počet behov, 
ktorých sa zúčastnili.

Víťaz Absolútnej výzvy Zberu medailí Rozhodne žrebovanie 
zo všetkých, ktorí splnili podmienky výzvy. 

Najväčší vytrvalec (Muž, Žena) Rozhoduje o nich najväčší počet 
odbehnutých kilometrov.

Najlepší detský bežec (kategórie 6 – 10 rokov, 11 – 15 rokov) Rozhodne o nich počet behov, 
ktorých sa zúčastnili.

Tímy
Každý jednotlivec môže byť aj súčasťou tímu (viď pravidlá pre tímy) pri finálnom vyhodnotení 
rozhoduje počet odbehnutých kilometrov všetkých účastníkov tímu.

Najlepší zmiešaný tím • Najlepší ženský tím • Najlepší mužský tím
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Každý utorok súťaž o štartovné 

•  S každou súťažou sú odpromované behy, ktoré sú súčasťou Zberu medailí,  
prostredníctvom newslettru, sociálnych sietí a blogu.

•  Plán súťaží je zverejnený vopred v spoločnom kalendári! 

Dvojtýždňové výzvy

•  Vyhlásené každý pondelok, vyhodnotené v nedeľu žrebovaním  
a vyhlásením víťaza/víťazov podľa danej výzvy.

• Výzvy sú známe vopred.

• Ich obsah, termín aj všetky podmienky splnenia sú uverejnené na webe.

• Výziev sa môže zúčastniť iba registrovaný zberač medailí.

SPRIEVODNÉ A MOTIVAČNÉ:  
VÝHRY, SÚŤAŽE A VÝZVY
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Benefity pre vás

•  Budete súčasťou projektu s celoslovenskou marketingovou podporou.

•  Vaše bežecké podujatie bude súčasťou kalendáru Zberu medailí (www.zbermedaili.sk). 

•  Cieľom projektu je promovať všetky behy zapojené do projektu a motivovať bežcov, aby sa ich zúčastnili.  
Pri výhre ZM rozhoduje počet behov, na ktorých sa zúčastní – teda bežci budú motivovaní navštíviť aj tie podujatia, 
na ktoré by za iných okolností nešli. 

•  Cieľom projektu je podporovať nielen veľké bežecké podujatia, ale aj malé lokálne bežecké podujatia  
na celom Slovensku.

•  Marketingová podpora v rámci projektu: info o všetkých blížiacich sa podujatiach ZM priamo účastníkom ZM 
prostredníctvom všetkých dostupných kanálov – newsletter každý týždeň, FB, blog, video pozvánky cez FB. 

Čo budeme potrebovať od vás? 

•  Včasné a pravidelné informácie o pripravovanom podujatí, aby mohli byť poskytnuté ďalej účastníkom ZM 
a zverejnené všetkými marketingovými kanálmi, ktorými organizátori ZM disponujú.

•  Štartové v dohodnutej hodnote/počte štartov.

•  Uverejnenie informácií o ZM na svojich stránkach v mesiacoch marec – apríl.

PODMIENKY A BENEFITY  
PRE VŠETKY PODUJATIA ZAPOJENÉ DO ZM

»
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Benefity pre vás 

•  Inzercia v magazíne Radar v hodnote 1500 €.

•  Uvedené logo medzi partnermi na všetkých promo materiáloch online aj offline.

•  Mediálne výstupy po uskutočnení eventu (články, fotogaléria).

•  Profesionálny video zostrih z eventu.

•  K celému projektu je plánovaná reklamná kampaň.

•  Hlavným cieľom projektu je podpora účasti bežcov na všetkých podujatiach, ktoré sú súčasťou ZM.

•  O každom podujatí, ktoré je súčasťou Zberu bude informovaná celá komunita zapojených zberačov 
– je to teda mediálna kampaň pre všetky podujatia presne zacielená (FB, Radar, newsletter, 
kalendár, súťaže o štartovné) Predpokladaný počet účastníkov je 1000, maximálne 1500.

PODMIENKY A BENEFITY PRE BEŽECKÉ 
PODUJATIA, NA KTORÝCH PREBEHNÚ 
TÍMOVÉ STRETNUTIA ZM

»



Čo budeme potrebovať od vás 

•  Možnosť umiestniť stánok 3 × 2 m na podujatí. 

•  Včasné a pravidelné informácie 
o pripravovanom podujatí, aby mohli byť 
poskytnuté ďalej účastníkom ZM. 

•  Štartové v dohodnutej hodnote/počte štartov. 

•  Uverejnenie informácií o ZM na svojich 
stránkach v mesiacoch marec – apríl.

»



Behy, na ktorých sa tímové stretnutia neuskutočnia:

•  Marketing v rámci priebehu projektu (sociálne siete – avízo na každý beh, newsletter každý 
týždeň s blížiacimi sa pretekmi, FB Zber medailí – zdieľanie materiálov organizátorov behov, 
webstránka – články, ktoré nám organizátor pošle budú uverejnené na webe).

•  Marketingová kampaň projektu – cieľom je podporovať čo najvyššiu účasť našich bežcov 
na všetkých behoch zapojených do Zberu medailí.

•  Živé vstupy priamo z podujatia.
Behy, na ktorých sa tímové stretnutia uskutočnia získajú okrem hore uvedeného navyše:

•  Inzerciu v magazíne Radar v hodnote 1500 €.

•  Profesionálny videozostrih z bežeckého podujatia.

•  Počas celého trvania Zberu budú tieto behy komunikované ako špeciálne, nakoľko sa na nich 
uskutoční stretnutie tímov – teda budú komunikované zvlášť a vo väčšej miere v porovnaní 
s ostatnými bežeckými podujatiami.

»

»

ROZDIEL MEDZI PODMIENKAMI 
BEŽECKÝCH PODUJATÍ



Cieľom zorganizovania tímových stretnutí je, aby mal každý zo zberačov medailí 
možnosť aspoň niekoľkokrát počas bežeckej sezóny zažiť našu tímovú atmosféru.

Výber bežeckých podujatí bude podliehať tomu, 
aby sa tieto uskutočnili na rôznych miestach 
na Slovensku.

Pri tímových stretnutiach teda nejde o to,  
aby sa každý zberač zúčastnil všetkých stretnutí,  
ale aby mal každý tú možnosť v blízkosti svojho 
bydliska.

Výber bežeckých podujatí, na ktorých sa stretne tím, 
bude podliehať aktuálnej epidemickej situácii.

VÝBER BEHOV, NA KTORÝCH  
SA USKUTOČNÍ STRETNUTIE TÍMOV

»
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Napriek tomu, že veríme, že v roku 2021 bude situácia oveľa prívetivejšia, a že naplánované 
preteky ich organizátori nebudú musieť prekladať, presúvať do virtuálneho priestoru, sme 
pripravení aj na túto alternatívu.

Celý Zber medailí je postavení tak, že jeho priebeh neovplyvní ani zmena klasických pretekov 
na virtuálne. (Okrem toho, že pre bežcov to nebude až taký zážitok.) Bežci si ich odbehnú 
v termíne stanovenom organizátorom behu a rovnako zaznačia svoje výsledky do svojho 
osobného profilu na www.zbermedaili.sk. 

Všetky sprievodné súťaže, výzvy pre jednotlivcov aj tímové výzvy sú koncipované tak,  
že ich môžu bežci plniť aj osamote, prípadne v minimálnej skupine.

Tímové stretnutia sa budeme snažiť zorganizovať na tých najväčších a pre bežcov 
najatraktívnejších bežeckých pretekoch v rôznych častiach Slovenska. V prípade, že niektoré 
z nich budú presunuté, či zrušené ako klasické behy, budeme hľadať náhradu, tak aby sa tím 
stretol sľúbených 15krát počas Zberu za každých okolností.

»
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PRÍPADNÉ ZMENY TERMÍNOV ČI VIRTUÁLNE 
PRETEKY ZBER MEDAILÍ NEOBMEDZIA!



Rozhodnite sa pre spoluprácu s nami a stanete a súčasťou najväčšieho bežeckého eventu 
na Slovensku.

Vaše podujatie podporíme celoslovenskou marketingovou kampaňou.

Budeme motivovať našich členov, aby sa zúčastnili aj vášho behu.

Spropagujeme váš beh aj v deň jeho konania a zabezpečíme aj výstup po jeho uskutočnení.

Za zaradenie vášho behu do Zberu medailí neplatíte!

Jedinou protihodnotou je venované štartovné v dohodnutej hodnote, prípadne priestor  
pre tímové stretnutie na vašom bežeckom podujatí.

Vytvorte spolu s nami prvú bežeckú ligu pre hobby bežcov na Slovensku.  
Podporte motiváciu bežcov, ale tiež všetkých organizátorov bežeckých podujatí navzájom.

ZHRNUTIE

»
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PRÍLOHY



Počas celého ZM sa uskutoční 10× dvojtýždňová výzva pre jednotlivcov a 5× výzva pre tímy. 

Výzvy:  Špeciálne súťaže pre účastníkov ZM, v ktorých sa bude súťažiť o zaujímavé ceny.  
Všetky výzvy a ich podmienky sú uverejnené na začiatku Zberu, a tak si každý môže  
ich splnenie vopred naplánovať aj keď ich musí plniť v rôznych častiach Slovenska.

Príklady výziev pre jednotlivcov, ktoré musia splniť v stanovenom dvojtýždňovom termíne:

Výzva Rozsutce: Výstup na Veľký a Malý Rozsutec. 

Trojkrížová výzva: Navštíviť aspoň tri kopce, na ktorých vrcholoch je osadený kríž.

Štefánikova výzva: Odbehnúť 5 km k Mohyle M. R. Štefánika z centra Brezovej pod Bradlom.

Príklad výzvy pre tímy:

Najdlhšia výzva: Najviac tímových kilometrov všetkých členov tímu spoločne v určenom termíne.

Najstrmšia výzva: Najviac výškových metrov všetkých členov tímu v určenom termíne.

DVOJTÝŽDŇOVÉ A TÍMOVÉ VÝZVY
PRÍLOHA č. 1



Zber medailí nikdy nebol len o behu. Bol aj o spolupatričnosti, o priateľstve, vzájomnej pomoci, 
podpore a motivácii. Preto sme sa rozhodli zaradiť jednu špeciálnu kategóriu, ktorá vystihuje 
aj tento rozmer projektu.

Absolútna výzva Zberu medailí obsahuje 
nielen bežeckú, ale aj nebežeckú časť, aby 
náš zberač dokázal, že má nielen rýchle 
a silné nohy, ale aj veľké a statočné srdce, 
že má rád svoju vlasť, je ochotný pomáhať, 
kde je to potrebné a tiež je neustále 
odhodlaný na sebe pracovať. 

Výhru získa jeden zberač, ktorý bude 
vyžrebovaný zo všetkých zúčastnených, 
ktorí splnili všetky podmienky.

ABSOLÚTNA VÝZVA ZBERU MEDAILÍ

»
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PRÍLOHA č. 1



PODMIENKAMI SÚ:

•  Registrácia bežca v Zbere medailí 2021.

•  Registrovať sa na svojom konte do Absolútnej výzvy Zberu medailí najneskôr 30. 5. 2021. 

•  Absolvovať bežeckú časť a splniť všetky podmienky nebežeckej časti AV ZM  
v stanovenom termíne.

•  Registrácia s tímovou príslušnosťou Zber medailí na všetky behy  
(bude kontrolovaná pri zaradení do finálneho žrebovania).

•  Zaznamenávať svoje výsledky podľa podmienok pre všetkých účastníkov Zberu.

Bežecká časť obsahuje

•  Zabehnúť spolu minimálne 15 behov zo zoznamu Zberu medailí 2021.

•  Zabehnúť minimálne jeden polmaratón alebo maratón.

•  Zúčastniť sa minimálne jedného prekážkového behu. 

•  Zúčastniť sa aspoň jednej štafety. 

•  Nie je podstatný čas, ani umiestnenie na pretekoch.

»

PRÍLOHA č. 1



Nebežecká časť sa skladá zo slovenského päťboja a ľudského trojboja

Slovenský päťboj

•  Vyliezť aspoň jeden tatranský štít nad 2000 m.n.m.

•  Navštíviť aspoň dve slovenské jaskyne.

•  Navštíviť aspoň tri slovenské hrady, zámky, zrúcaniny.

•  Navštíviť aspoň štyri akékoľvek športoviská, fitnescentrá, bežecké ovály, ihriská, bazény, 
outdoorové alebo indoorové, crosfitové ihriská... Kdekoľvek na Slovensku.

•  Navštíviť aspoň päť akýchkoľvek pamiatok, atrakcií vo svojom alebo inom meste  
(sochy, fontány, skanzeny, parky, pamiatky, turistické trasy, prírodné útvary,  
okrem hradov, zámkov a zrúcanín). 

Pri každej zo zastávok sa bežec odfotí. Na každej fotke musí byť účastník odfotený s výtlačkom 
Radaru, s tričkom zberača medailí 2021, alebo s buffkou, aby sme mali istotu, že fotky vznikli 
až po zaregistrovaní sa do absolútnej výzvy.

» PRÍLOHA č. 1



Ľudský trojboj

•  Tri výlety: Zorganizuj v termíne od 1. 5. do 20. 9. 2021 pre svojich známych alebo priateľov 
akýkoľvek spoločný aspoň trochu športový program, ktorého sa zúčastnia minimálne 3 ľudia 
(nemusia byť zaregistrovaní v Zbere medailí) Ide o akúkoľvek športovú aktivitu – prechádzka, 
turistika, bicyklovanie, plávanie, beh, súťaže... 

•  Dva zmenené životy: Vyhľadaj vo svojom okolí akúkoľvek neziskovú organizáciu, krízové 
centrum, detský domov, alebo rodinu či jednotlivca, ktorým vieš pomôcť akýmkoľvek 
spôsobom. Porozmýšľaj a daj si načas, aby mal tvoj dobrý skutok čo najväčší efekt a zmysel 
pre tých, ktorým si sa rozhodol pomôcť. Napíš nám o svojich skutkoch pár riadkov, prípadne 
urob fotku. Nemusíš prikladať žiadne dôkazy, veríme, že túto časť výzvy pochopíš a nebudeš 
chcieť nijako obísť.

•  Jeden prekonaný strach alebo jeden prekonaný zlozvyk: Vpred sa posúvame nielen behom, 
ale aj tým, že na sebe neustále pracujeme. Určite je niečo, čo na sebe chcete zmeniť, s čím 
chcete prestať s čím naopak začať, čo sa vám nedarí prekonať... Môže to byť čokoľvek čo je 
„veľké“ pre vás osobne. Či už schudnete, priberiete, odbehnete maratón, prestanete fajčiť 
alebo prekonáte svoj strach z výšok, napíšte nám o tom a pošlite svoju víťaznú fotku.

» PRÍLOHA č. 1



Počas celého Zberu medailí sa tím stretne na 15 bežeckých  
podujatiach, ktoré budú vopred určené.

Na týchto podujatiach bude všetkým zaregistrovaným zberačom tímu Zber medailí, prihláseným 
na daný beh, k dispozícii spoločný stan (3 × 2) s vybavením ako tímové zázemie:

•  Pitný režim (voda, pivo nealko, energy drink).

•  Ovocie a sladké občerstvenie.

•  Lekárnička, leukoplasty, dezinfekcia...

•  Možnosť sa prezliecť a uschovať si veci. 

•  Na každom behu bude vyhlásený tímový víťaz (z členov Zberu medailí)  
v absolútnom poradí (muž a žena).

STRETNUTIA TÍMU

»
»

PRÍLOHA č. 2



tešíme sa  
na spoluprácu

Kontakt:

Jaruš Mareková

+421 948 365 632

marekova@magazinradar.sk

www.magazinradar.sk

» «


