
Unikátna bežecká akcia YOUNG RUN 

18. 7. 2021 sa v srdci Prievidze (Námestie slobody) odštartuje beh, aký v Prievidzi ešte nebol. YOUNG 

RUN obohacuje 5 bežeckých tratí, každá inej dĺžky a obtiažnosti. 

Beh pre najmenších (100 m) 

Detský beh (700 m) 

Startin okruh (5 km) 

True okruh (10 km) 

OG okruh (21 km) 

Chceme vyhovieť každej vekovej a výkonnostnej kategórii, od tých najmenších až po tých 

najskúsenejších bežcov. 

21 km – OG okruh 

Originálna trasa, ktorá spája Bojnice s Prievidzou. Prijmi výzvu 21 km a prekonaj svoje limity. Ak si aj 

TY začal cez pandémiu behávať, odmeň svoju námahu, zaregistruj sa a príď si po nálož eufórie, 

zážitkov, radosti, pocitu slobody a odnes si od nás krásne ceny. Prvý vystrel padne o 8:30. Registrovať 

sa môžeš už od 7:00. 

YOUNG Virtual 

Chceš sa zapojiť do YOUNG RUN, ale termín alebo vedľajšie problémy Ti nedovolia prísť do Prievidze? 

Práve ty by si sa mal stať YOUNG Virtual Runnerom. Mysleli sme na všetkých a aj na nebežcov. Virtual 

YOUNG bude pre všetky vekové kategórie. Bežci, chodci, Nordic wallkeri, trekeri, či turisti, pre vás 

všetkých je YOUNG Virtual ako stvorený. Stačí odbehnúť/odkráčať viac ako 5 km a krásne účastnícke 

ceny (tričko, medaila, diplom, sponzorské veci) sú zaručene tvoje. 

Našou akciou chceme aj pomáhať 

Preto sme sa rozhodli podporiť 2 dobročinné organizácie. Popri registrácii budete mať možnosť 

príspevku pre rodiny s deťmi, podporiť charitatívnu organizáciu Úsmev ako dar. A nielen pri 

registrácii, kto nestihne bude možnosť príspevku aj priamo na mieste podujatia. Z každého 

registračného poplatku venujeme časť pre Nový Domov, ktorý sa stará o postihnuté deti, mládež a 

dospelých. Vaším registračným poplatkom si nezakupujete len služby behu, ale aj pomáhate dobrej 

veci. Ďakujeme. 

Kto je za projektom YOUNG RUN? 

Sme 4 mladí priatelia s láskou k športu a chuťou prekonávať vlastné limity. Reprezentujeme mladosť 

nášho projektu a chceme oživiť športového ducha v každom z Vás. Našim cieľom je zorganizovať 

akciu, ktorá bude ohlasom mesta Prievidza, aj napriek tomu, že náš súčet rokov by nepresiahol 

hranicu 70. Akcia s kapacitou 850 ľudí, 10tky dobrovoľníkov, či mnohí partneri a výborná atmosféra... 

Nič nie je nemožné a toho chceme byt dôkazom. 

18. 7. Ťa čakáme v Prievidzi. Svojou účasťou podporíš tých, ktorí to najviac potrebujú, ale hlavne 

zažiješ deň plný zážitkov, emócii a výbornej atmosféry. Dokáž aj ty, že si YOUNG. 

Mladé srdce bije v každom z nás! 

Registrácia a všetko potrebné - https://www.youngrun.org 

https://www.youngrun.org/

