MEDZINÁRODNÝ ŠTAFETOVÝ BEH
DUKLA – LIDICE 2015

POPIS :
Medzinárodný štafetový beh pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a 73. výročia tragického
vypálenia Lidíc . Športovo – spoločenská akcia pre mladú i pokročilú generáciu, so zapojením miestnych a mestských
organizácií, a občanov do štafetových aktivít prvý krát na Slovensku i v Čechách.
Beh Ležáky – Lidice má už 27. ročník.
CIEĽ :
Je veľmi dôležité pripomínať si našu históriu, hrdinov ale i obete z našich národov, zvlášť v dobe, keď sa v susednej
krajine začínajú diať udalosti, ktoré sú hrozbou pre mierový vývoj Európy. Symbolické stretnutie prezidenta SR a CR
bude unikátnym momentom k pripomenutiu spoločnej histórie.
SPOLOČENSKÝ VYZNAM:
Zapojenie obcí, miest, krajov, organizácií a klubov do športovo – spoločenského projektu s vysokou pridanou
hodnotou, a medzinárodným rozmerom. Spoluprácou v médiách môžeme usmerniť aktívny prístup občanov
k vyjadreniu názoru na podporenie mierových myšlienok, rozhýbeme k činnosti organizácie a samosprávu.
Odovzdávanie vencov pri pamätníkoch 2. Svetovej vojny
DÁTUM :
- Štart : DUKLA / 10. 6. 2015 o 8 00 hod
- Cieľ : LIDICE / 13. 6. 2015 o 15 30 hod
TRASA :
- Dukla – Poprad – B. Bystrica – P. Bystrica - Zákřov – Javoříčko – Ležáky - Lidice
- celkovo 850 km, na Slovensku 410 km, (vid príloha 1.)
ORGANIZÁTORI :
- Oblastná organizácia cestovného ruchu, Vysoké Tatry – Podhorie, VÚC PSK
- Mesto Nasavrky , JR sport,

ZAPOJENÉ ORGANIZACIE :
- VÚC BBSK, VÚC ZSK, KOCR SVS Mesto, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo školstva
- Obce + Mestá, kde sa bude počas prebehnutí štafety odovzdávať symbolická stuha na pamiatku obetiam 2
svetovej vojny.
ÚČASTNÍCI:
- 40 bežcov priamo na celej trase, striedajúcich sa z transferového autobusu
- Na Slovensku zapojených cca 1000 bežcov v takmer 90 mestách a obciach ako doprovod štafety
- V každej obci a meste možnosť zapojenia starostov, primátorov
MEDIA:
Regionálne štáby TV, Mestské televízie
Prikladáme Vám zoznam obcí a miest, ktorými bude viesť trasa štafety na Slovensku.
S pozdravom

Mgr. Peter Duda
Predseda predstavenstva
OOCR , Vysoké Tatry – Podhorie
Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica
+421 907 779 944
Email : tatry.podhorie@gmail.com

