


ČO JE TO
PREKÁŽKOVÝ BEH?



PREKÁŽKOVÝ BEH

skôr známy ako extrémny prekážkový beh, 
je fenoménom dnešnej doby

Ide o prepojenie behu a prekážok. 
Preteky zahŕňajú rôzne typy rúčkovania, nosenie bremien, 
šplhanie a plazenie v extrémnych terénnych podmienkach.

Veľkým pozitívom je, že táto disciplína je vhodná a príťažlivá pre  
elitných prekážkových bežcov, ako aj pre začiatočníkov.



ZÁBAVA!

Vznikla celosvetová a európska federácia, 
ktorá zoskupuje krajiny, v ktorých sa tento šport rozvýja.

Nejde iba o preteky samotné.

Postupne prichádzajú na rad rôzne prednášky, školenia,  
ale aj tréningové sústredenia, ktoré sú zrazom športovcov.  
Na takých miestach začiatočníci dostanú množstvo informácií 
od skúsenejších, vymieňajú si názory, zážitky a pohľady.

JE TO VIAC AKO LEN



PATRIK MILATANAŠE SKÚSENOSTI



EXTREME TRAILNAŠE SKÚSENOSTI

Extreme trail je prekážkový 
beh, ktorého cieľom je 
pomôcť ľuďom otestovať si 
fyzickú a mentálnu odolnosť a 
naučiť ich prekonávať 
prekážky. Iba prekonaním 
prekážok sa posunieš ďalej. 



Hlavným zámerom je vytvorenie podujatia  
na podporu športu a vybraných regiónov.

Našou víziou je výber výnimočných miest  
v rámci Slovenska a Maďarska. 

Zúčastnením sa na THE RACE získa každý účastník nezabudnuteľný 
osobný zážitok a zároveň prispeje na spoločnú dobrú vec.

THE RACE
HLAVNÁ MYŠLIENKA



Základom projektu sú špeciálne miesta v rámci  
Slovenska a Maďarska (v budúcnosti aj v iných krajinách). 
Hlavnou výsadou projektu THE RACE je teda pomáhať.

Čo to znamená? 
- 10% sumy z predaných lístkov venujeme na dobrú vec,  
- ktorú dopredu odkomunikujeme. 

Na základe tejto myšlienky chceme vybudovať tradíciu spojenú so 
športom, charitatívnym zámerom a špeciálnymi miestami.  s

ODLIŠUJEME?V ČOM SA



1. ROČNÍK



Hrad Krásna Hôrka 
Slovenská národná 
kultúrna pamiatka.

KRÁSNA HÔRKAPRIAMO POD HRADOM

10. marca 2012 bol hrad 
postihnutý rozsiahlym 
požiarom. Aktuálny 
stav stále nedovoľuje 
prijímať návštevníkov 
do hradu.



THE RACE
1. ROČNÍK

“Ten kto zabúda na svoju minulosť, nemá ani budúcnosť.” 
John F. Kennedy

Zakladatelia značky THE RACE vyrastali a žijú v regióne Gemer, 
tu majú zaryté svoje korene. 

Prvý ročník organizovaný v Krásnej Hôrke preto predstavuje 
vyjadrenie ich vďaky za Gemer a miestne spoločenstvo.



PRE MIESTO KONANIAVÝHODY

Propagácia sa nebude týkať výhradne len pretekov,  
ale aj samotného miesta konania

1. v názve: THE RACE | Krásna Hôrka 
2. na všetkých propagačných materiáloch 
3. na webovej stránke a na sociálnych sieťach  
4. dlhodobá spolupráca s organizátormi 
5. rodinný športový zážitok a v danom regióne 
6. propagácia miesta v reklamných spotoch



PODPORA

1. Využitie reštauračných služieb 

2. Využitie hotelov a ďalších ubytovacích zariadení 
(zverejnenie ubytovacích zariadení pre súťažiacich) 

3. Vytvorenie pracovných miest pre brigádnikov počas 
pretekov 

4. Zviditeľnenie a vytvorenie povedomia o mieste

TURIZMU



PRETEKOVCHARAKTERISTIKA

PRETEKY 

5 km (15 prekážok)  

12 km (20+ prekážok) 

Challenge / Cross fit štýl na 300 metrov s 10 prekážkami 

Detské preteky v rôznych kategóriách od 3 do 15 rokov



PRETEKOVCHARAKTERISTIKA

KATEGÓRIE 

ELITNÁ kategória - pre profesionálnych prekážkových bežcov 

ARMY kategória - pre ozbrojené sily 

ZÁKLADNÁ kategória: 16-25 rokov, 26-35 rokov, 36-45 rokov, 45+ rokov



PRETEKOVCHARAKTERISTIKA

Čo dostanú pretekári? 
- časomiera 
- profesionálne fotografie 
- medaila v cieli, občerstvenie, finish balíček 
- finančné ohodnotenie najlepších - Elitná a Army kategória 
- dary od sponzorov pre vekové kategórie 
- vstup na afterparty 
- jednorázový zľavový kupón zo vstupenky 
- nezabudnuteľný zážitok



KATEGÓRIAUNIFORMA

Je veľmi populárna v Spojených štátoch, určená pre propagáciu 
ozbrojených síl. V rámci Európy prvé organizovanie Army kategórie 
na súťaži THE RACE. 

Výhody pre ozbrojené sily: 
- propagácia ozbrojených síl 
- možnosť súťaživosti medzi kasárňami 
- súťaživosť medzi vojakmi



KROKY
PLÁNOVANÉ

- propagácia v rámci sociálnych sietí (facebook, instagram) 
- launch webovej stránky THE RACE 
- zverejnenie promo videií 
- príprava 10 dielne seriálového videa k príprave pretekov (postupné 

zverejňovanie 
- billboardová kampaň 
- oslovenie domácich a zahraničných médií s cieľom spropagovať 

myšlienku rekonštrukcie po požiari hradu Krásna Hôrka 
- vytvorenie a predaj merch-u THE RACE



PARTNERI



SPOLU SME NAJSILNEJŠÍ
značku THE RACE tvoríme spolu

organizátori, partneri, súťažiaci, diváci
užívame si život a spolu dokážeme hocičo



ATTILA VÉGH
TVÁR ZNAČKY

jeden z najúspešnejších MMA zápasníkov, 
na konte má niekoľko majstrovských 
titulov v oblasti bojových športov.

Majster sveta a Európy v karete,  
Šampión MMA v poloťažkej váhe  
organizácie Bellator a Európsky šampión v 
asociácii World Free Fight sú tituly, ktoré 
nespochybniteľne dokazujú jeho 
výnimočný talent.



GÁBOR  
“THE BEAST”  

BORÁROS

TVÁR ZNAČKY



PARTNER



PARTNER
OFFICIAL MERCH



PRIDÁTE SA?



KONTAKT
Tibor Kardoš

+421 917 272 342
therace@therace.sk


