


AŽ KEĎ SA ZOTMIE,
VIDNO HVIEZDY

PETER PUKALOVIČ
riaditeľ podujatia 

Žijeme netradičný a v mnohom unikátny rok, ktorý si určite všetci 
dlho zapamätáme. Je to rok nepredívateľnosti, bezprecedentných 
situácií a zložitých rozhodnutí. Jedno z takých sme museli prijať 
aj s ohľadom na konanie 12. ročníka Telekom Night run v jeho 
klasickej forme. Bohužiaľ, po mesiacoch príprav a množstve vášne, 
nápadov a energie, ktorú sme organizácii podujatia venovali, 
padlo rozhodnutie, že Telekom Night Run sa tento rok uskutoční 
len vo forme virtuálnych pretekov. Nezúfajte, napriek tomu sme si 
pre vás pripravili množstvo netradičných vychytávok. 

Virtuálne behy budú trvať až 4 dni, takže si môžete vybrať ten svoj 
ideálny večer. Na všetkých čaká nádherná medaila, krásnymi 
cenami oceníme najlepších jednotlivcov aj družstvá, zasúťažíme si 
pri eventových fotostenách či na sociálnych sieťach, naši bežci 
z Bratislava marathon sport club (BSMC) si pre vás pripravili 
atraktívne bežecké 10km trate naprieč celým Slovenskom, 
kde si môžete Telekom Night Run virtuálne odbehnúť. 

V sobotu podvečer na námestí v Eurovea vytvoríme symbolickú 
cieľovú rovinku, kde vás budeme s potleskom čakať. Bude to iný, 
ale o to netradičnejší a jedinečný Telekom Night Run. Verím, 
že dobrá športová energia spojí minimálne po 4 večery celé bežecké 
Slovensko. A ja sa na to s vami veľmi teším.

PRÍHOVORY



PRÍHOVORY

DUŠAN ŠVALEK
riaditeľ pre Slovensko
Slovak Telekom

Zdravím všetkých fanúšikov zdravého životného štýlu a zvlášť bežcov. 
Napriek tomu, že okolnosti nášmu obľúbenému nočnému behu  
neprajú, som nesmierne rád, že sa beh uskutoční vo forme virtuál-
nych pretekov, do ktorých sa môže zapojiť úplne každý. Spojili sme 
tak naše dve vášne – beh a technológie, aby sme Telekom Night 
Run urobili ešte lepším. Verím, že sa nám tak spoločne podarí  
rozšíriť ho virtuálne doslova do všetkých kútov Slovenska. 

Kultúra a šport sú momentálne oblasti, ktoré si zaslúžia našu  
extra pozornosť. Aj preto sme sa rozhodli finančne podporiť trénerov 
našich najlepších bežcov. Ich podpora a pomoc pri napredovaní  
a rozvoji mladých talentov je nenahraditeľná, pretože do svojej práce 
vkladajú svoje srdce, tak ako my vkladáme to svoje do organizácie 
Telekom Night runu. Chceme im touto cestou poďakovať za ich 
dlhoročnú prácu. 

Tento rok pokračujeme spolu s vami, účastníkmi behu, v tradícii 
zeleného podujatia a to aj podporou výsadby novej zelene v našom 
hlavnom meste. Výťažok z vyzbieraného štartovného a predaných 
bežeckých tričiek venujeme na podporu iniciatívy 10 000 stromov 
pre Bratislavu. Verím, že aj vďaka tomu sa tisícom Telekom Night 
Run bežcov bude behať a žiť lepšie. 

Tak nech už si svoj virtuálny Telekom Night Run odbehnete  
kdekoľvek, prajem všetkým bežcom a bežkyniam prijemný športový 
zážitok a dobrý pocit, že sme spoločne podporili to, na čom nám 
záleží.



TELEKOM NIGHT RUN
PRESÚVAME DO VIRTUÁLU

Beh nočnou Bratislavou patrí už roky neodmysliteľne k jesenným programovým vrcholom.  
Tento rok nám však situácia spojená s vývojom pandémie koronavírusu mení plány doslova 
za pochodu.
 
Napriek tomu, že sme sa s maximálnym úsilím snažili priniesť vám reálny zážitok z tohto 
bežeckého podujatia a pripravili sme pre vás až tri možné varianty jeho organizácie, aktuálna 
nelichotivá situácia a rýchlo narastajúce čísla pozitívne infikovaných, nám žiaľ neumožňujú  
zrealizovať Telekom Night Run v plánovanej podobe. 

Záleží nám na zdraví každého jedného účastníka a vaša bezpečnosť je pre nás kľúčová. Preto 
sme  po dôslednom vyhodnotení všetkých možných rizík pristúpili k rozhodnutiu sprostredkovať 
vám tento bežecký sviatok aspoň formou virtuálneho behu. Je nám to úprimne ľúto, ale sme 
presvedčení, že naše rozhodnutie je správne a zodpovedné. 
Pevne veríme, že si virtuálny pretek s nami užijete.



REFUNDÁCIA

REFUNDÁCIA ŠTARTOVNÉHO

A) 

B) 

Po dohode a za výraznej podpory Telekomu prichádzame  
s nasledovnými možnosťami, ktoré môžete využiť. 

Všetci bežci s riadne zaplateným štartovným získavajú automaticky bezplatne možnosť 
zapojiť sa do virtuálnych pretekov (bez ohľadu na to, či požiadajú o refundáciu  
štartovného alebo využijú preregistráciu na rok 2021). Súčasne majú možnosť požiadať 
do 30.10.2020 o vrátenie zaplateného štartovného v plnom rozsahu
 (bude vás  automaticky kontaktovať ticketingová spoločnosť predpredaj.sk, 
ktorá vrátenie zaplateného štartovného sprocesuje). Ak  tak neurobia, automaticky 
budú preregistrovaní na ďalší ročník podujatia organizovaný v roku 2021. 

Bežci si súčasne môžu prevziať štartový balíček, resp. požiadať o jeho zaslanie 
na registracia@becool.sk.

Nárok na bezplatné zapojenie sa do virtuálnych pretekov majú aj naši „verní bežci“  
a zdravotne ťažko postihnutí bežci ZŤP, rovnako tak nepočujúci bežci. 

Taktiež si môžu prevziať štartový balíček, resp. požiadať o jeho zaslanie  
na  registracia@becool.sk.

Všetci bežci, ktorí ešte neboli prihlásení, majú možnosť prihlásiť sa do virtuálnych 
pretekov prostredníctvom stránky www.sportsofttiming.sk. 
Štartovné z virtuálnych pretekov venuje organizátor v plnom rozsahu na projekt  
10.000 stromov pre Bratislavu. Štartový balíček si bežci prevezmú buď osobne, 
alebo im bude zaslaný poštou v týždni od 12.10.2020.



REFUNDÁCIA

A) 

B) 

V prípade, ak ste si zakúpili eventové tričko ALPINE – PRO a štartovné si chcete 
preniesť, tričko si môžete prevziať osobne alebo vám ho pošleme poštou na adresu, 
ktorú v maile uvediete.

V prípade otázok nás kontaktujte na info@becool.sk.

V prípade, ak ste si zakúpili eventové tričko ALPINE – PRO a máte záujem o refundáciu 
štartovného, prostredníctvom predpredaj.sk vám bude podľa pravidiel vrátená celá 
suma štartovného + trička.  Ak máte záujem je možné si tričko nanovo zakúpiť. 
Napíšte prosím na registracia@becool.sk ohľadom veľkosti trička, 
adresy a platobných podmienok a tričko vám zašleme. 

TRIČKO



EKO ROZMER

EKO ROZMER 
PODUJATIA 
12.ročník Telekom Night Run bude mať opäť prívlastok zelený.
Záleží nám na životnom prostredí a čistote bežeckých trás, na ktorých 
behávame. V spolupráci s Telekomom sme sa aj tento rok rozhodli, 
že naša „bežecká“ stopa bude čo najekologickejšia. 

Toto sú naše „zelené“ opatrenia, ktoré budeme dodržiavať 
aj v móde „virtuálneho behu“

ONLINE REGISTRÁCIA 
už žiadne papierové prihlášky.
ONLINE INFORMÁCIE 
o behu posielame prostredníctvom newslettra.
ONLINE VÝSLEDKY 
už žiadna tlač výsledkových listín.  
ONLINE DIPLOM na stiahnutie.
ONLINE MAGAZÍN – netvoríme zbytočný odpad a preto  
aj oficiálny magazín podujatia, kde nájdete všetky podstatné 
informácie o akcii posielame len v jeho online podobe.  

SEPAROVANIE ODPADU 
na podujatí – na centrálnom Námestí M. R. Štefánika budú 
na odpadky pripravené smetné nádoby na separovaný zber 



EKO ROZMER

RECYKLOVATEĽNÁ OBÁLKA 
so štartovým číslom – už žiadne štartové balíky v igelitkách. 
Štartové číslo vám odovzdáme v obálke z recyklovateľného  
papiera. 

EVENTOVÉ ČELENKY opäť pripravia naši kamaráti zo slovenskej 
firmy Abraka, ktorí používajú ekologické a recyklovateľné  
materiály na výrobu svojich textílií. 

ŽIADNE LETÁKY partnerov v štartových balíkoch – netvoríme 
zbytočný odpad a dôležité informácie o behu ako aj podporných 
aktivitách partnerov posielame už len online. 
 
PLOGGING TRÉNINGY 
záleží nám na životnom prostredí a zvlášť na čistote trás, kadiaľ 
behávame. Preto sme do Telekom bežeckých prípravných 
tréningov zaradili počas leta a jesene aj niekoľko špeciálnych 
Plogging tréningov, kde sme si na danej trase nielen zabehali,  
ale ju aj vyčistili od množstva odpadkov.

CENY PRE VÍŤAZOV 
víťazi jednotlivých kategórií dostanú aj tento rok originálnu živú 
trofej v podobe zelených bonsaj stromčekov.

ZÁŠTITA MŽP
podujatie Telekom Night Run opäť získalo záštitu Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky.



EKO ROZMER

EKO ROZMER 
PODUJATIA

Veríme, že týmito aktivitami potešíme aj vás ako účastníkov podujatia 
Telekom Night Run. Mali sme toho pripraveného oveľa viac, 
ale forma podujatia nám nakoniec umožnila prezentovať len túto časť aktivít.

Ak nám navyše pomôžete s rešpektovaním všetkých zelených výziev, 
prispejeme tak spoločne k bežeckému podujatiu, ktoré bude udržateľné 
a priaznivé k životnému prostrediu. 



preto máme ponuku
pre každého

www.billa.sk

Podporujeme úspechy 
na Slovensku

PoradenstvoDaneAudit



MERCHANDISE

Ak ste si eventové tričko alebo čelenku  doteraz nekúpili
a máte o ne záujem, napíšte na registracia@becool.sk 
a my vám ich po zaplatení pošleme poštou. 

Kúpou trička podporíte aj vy projekt 10000 stromov pre Bratislavu. 
Spolu tak pomôžeme mestu nasadiť zelenú korunu.

Ďakujeme.



INICIATÍVA 
10 000 STROMOV
za každého prihláseného bežca a z každého predaného oficiálneho 
eventového trička behu ALPINE-PRO prispejeme vyzbieranou sumou 
na výsadbu stromov v meste Bratislava v rámci iniciatívy 10 000 stromov. 
Perfektné funkčné tričko vytvorené na mieru pre najväčší nočný beh 
organizovaný na Slovensku si môžete zakúpiť aj priamo pri prezentácii alebo 
si ho môžete objednať na registracia@becool.sk. Takto pomáhame úplne 
všetci, nasadiť mestu zelenú korunu.



TELEKOM PODPORÍ SUMOU 10.000 €
TRÉNEROV NAŠICH NAJLEPŠÍCH BEŽCOV

12. ročník Telekom Night Run organizovaný v jeho klasickej forme mal byť tento rok súčasťou 
Bežeckého pohára (BP) Slovenského atletického zväzu - atraktívneho seriálu 16tich bežeckých podujatí 
organizovaných počas celého roka. Napriek tomu, že Telekom Night Run sa vplyvom okolností ohľadom 
pandémie Covid-19 uskutoční len vo forme virtuálnych pretekov, je nám potešením predstaviť vám 
absolútne jedinečnú podporu, ktorá bude tento rok s konaním obľúbeného nočného behu spojená. 

Slovak Telekom, dlhoročný generálny 

partner podujatia Telekom Night Run, 

sa rozhodol v tomto pre šport veľmi 

náročnom období podporiť trénerov 

našich najlepších bežcov a bežkýň 

umiestnených do 10. miesta v celko-

vom poradí Bežeckého pohára za rok 

2020 a prispieť tak sumou 10.000€, 

ktorá bude rozdelená rovnomerne 

medzi týchto trénerov na konci 

súťažného obdobia.   

 

Dušan Švalek,  

riaditeľ pre Slovensko,  

Slovak Telekom: „Telekom si uve-

domuje, ze šport a kultúra sú mo-

mentálne oblasti, ktoré sú najviac 

postihnuté dopadmi koronakrízy.  

Preto sme sa ako generálny partner 

Telekom Night Runu rozhodli  

venovať finančnú sumu 10.000€ 

na adresnú pomoc trénerom našich 

najlepších bežcov. Ich podpora a 

pomoc pri napredovaní bežcov a pri 

rozvoji mladých talentov je jedinečná, 

vkladajú do nej svoje srdce tak ako 

my vkladáme to svoje do organizácie 

Telekom Night Runu. Veľakrát sa však 

práve na nich zabúda. Preto naša 

podpora smeruje práve im, aby sme 

im aspoň čiastočne pomohli preklenúť 

momentálnu nepriaznivú situáciu 

a aby sme im vyjadrili vďaku za ich 

dlhoročnú prácu.“ 

 

Takáto unikátna a netradičná podpo-

ra a v konečnom dôsledku aj forma 

ocenenia tých, ktorí stoja veľakrát  

v úzadí úspechov športovcov, veľmi 

potešila a oslovila aj prezidenta  

Slovenského atletického zväzu,  

Petra Korčoka: “Finančnú podporu 

pre trénerov najlepších bežcov a 

bežkýň zo súťaže BP SAZ 2020  

od Slovak Telekom v spolupráci  

s agentúrou BE COOL, sme veľmi 

privítali. Práve tréneri sú tí, ktorí 

motivujú športovcov k ich aktivitám v 

tomto pre mnohých náročnom  

a stresujúcom období.”

 Veľkú radosť má aj riaditeľ  

podujatia Telekom Night Run,  

Peter Pukalovič. “Sme nadšení 

iniciatívou nášho dlhoročného part-

nera Slovak Telekom. Ich príspevok 

a podpora trénerom našich elitných 

bežcov je len potvrdením toho, že aj 

súkromné spoločnosti vedia byť v 

dnešnej dobe a v zložitej situácii v akej 

sa aj podujatie ocitlo, ozaj veľkorysé 

a vedia podať pomocnú ruku. Som 

šťastný, že podpora bude adresovaná 

práve trénerom, ktorí stoja za špor-

tovými výkonmi našich najlepších 

športovcov. Dlhodobo sa snažíme 

presadzovať tézy o tom, že od určitej 

úrovne už musí mať prípravu bežca 

na starosť kvalifikovaný tréner, a toto 

je jedinečná príležitosť, ako ich za ich 

prácu oceniť. Dúfam, že im to dodá 

chuť a energiu naďalej sa zdokonalo- 

vať, študovať nové trendy a pretavia 

to postupne do zvyšujúcej sa kvality 

behu na Slovensku."





PREDPLATENKA SÚŤAŽ 

Všetko, čo musíš spraviť, je:

Príď si pre svoje štartové číslo do registračného stanu 
v termíne od 8.-10.10.2020

Vyhľadaj zónu Predplatenka a priamo na mieste si zaregistruj svoju 
novú kartu Predplatenka

Z novej karty Predplatenka pošli bezplatnú SMS 
s textom: SUTAZIM na číslo 12330

A si v hre! Žrebujeme 16.10.2020



VIRTUAL RACE

Bežci, ktorí sú riadne prihlásení a zaregistrovaní na 12. ročník Telekom Night Run 
(dospelí aj deti), naši verní a zdravotne ťažko postihnutí a nepočujúci bežci,  
majú štartovné vďaka Telekomu grátis.  Všetky údaje a linky im zašleme automaticky 
na ich mailové adresy, ktoré si uviedli pri registrácii sa na podujatie

Všetci ostatní vrátane detí sa môžu registrovať samostatne na virtuálny beh 
prostredníctvom stránky www.sportsofttiming.sk. 
Po vyplnení prihlasovacích údajov a zaplatení štartového poplatku vám budú rovnako 
zaslané všetky potrebné linky a údaje na nahratie vášho bežeckého výkonu.

Virtuálny beh si môžete odbehnúť kedykoľvek v čase od 08.10. do 11.10.2020, 
váš bežecký výkon je potrebné  nahrať najneskôr v pondelok 12.10.2020. V utorok 13.10.2020 
zverejníme oficiálne výsledky Telekom Night Run 2020 – Virtual Race.

V maile vám zašleme vaše virtuálne štartové číslo, 
rovnako tak link na nahratie vášho bežeckého výkonu. 
Všetky informácie, ako si stiahnuť svoj bežecký výkon 
z meracieho zariadenia, nájdete na našich stránkach.  
V prípade problémov píšte na info@vos-tpk.sk

Po nahraní výsledku do časomerného systému sa vaše meno zobrazí vo výsledkovej listine, 
kde si môžete stiahnuť aj váš personalizovaný účastnícky diplom.

AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ 
DO VIRTUÁLNEHO BEHU? 

REGISTROVANÍ

NEREGISTROVANÍ 



SÚŤAŽ

Telekom Night Run vždy bol, je a bude „bežecký happening“  
a nebude tomu inak ani tento rok. Ani korona nás nezastaví predtým,  
aby sme si aj poriadne zasúťažili. K športovej motivácii z dobrého bežeckého 
výkonu pridávame ešte

ceny pre absolútnych víťazov ženskej aj mužskej kategórie (2x smart hodinky 
Samsung) a zelené stromčeky pre najlepších troch v mužskej aj ženskej kategórii

vecné ceny pre najlepšie 3 družstvá 
(odmeníme prvých 4 najrýchlejších bežcov)

Z detí ktoré sa zapoja do virtuálneho behu  vylosujeme 60  účastníkov detských  
behov, ktorí dostanú ceny od partnera detského večerného behu Ťuki TV

do súťaží o eventové tričká a čelenky sa môžu zapojiť všetci, 
ktorí sa odfotia pred našimi fotostenami pri výdaji štartových balíčkov, rovnako tak 
všetci, ktorí prezdieľajú svojú bežeckú aktivitu 
s hashtagom 

a kedže vidíme v rámci akého kraja bežíte, eventovým tričkom oceníme aj najrýchlejšie-
ho bežca a bežkyňu v rámci jednotlivých 
krajov Slovenska, takže čaká vás 8+8 cien pre „krajských šampiónov“ 

O ČO VŠETKO 
BUDEME SÚŤAŽIŤ?

#TELEKOMNIGHTRUN



SÚŤAŽ

odfoť sa pred našimi fotostenami pri výdaji štartových balíčkov  
alebo prezdieľaj svoju  bežeckú aktivitu s hashtagom 

ZDIEĽAJ FOTO
A VYHRAJ

#TELEKOMNIGHTRUN





ČLÁNOK

BEŽECKÁ PRÍPRAVA 
NA 12. ROČNÍK 
Dvanásť týždňov prípravy na nočný beh (Telekom Night Run) utieklo 
neskutočne rýchlo. Napriek tomu, že v Bratislave sa pravidelne pripravuje 
viacero tréningových skupín, veľmi nás potešila početná účasť na každom 
z tréningov. Sme veľmi radi, že ľahostajné vám neboli ani dva špeciálne 
„Plogging runy“, kde sme skrášľovali okolie našich bežeckých tratí popri 
Dunaji a na Železnej studienke a pomáhali prírodu zbaviť odpadkov. 

Tréningy sme sa snažili urobiť tak, aby ste vedeli ako vyzerá správna 
skladba bežeckého tréningu a z čoho pozostáva.  Prešli sme si, ako sa  
správne rozcvičiť, ako si správne vycibriť bežeckú techniku prostredníctvom 
bežeckej abecedy a po skončení bežeckého tréningu sme vždy absolvovali 
statický strečing.  Trasy jednotlivých tréningov boli variabilné, aby ste si 
mohli užiť rozmanitosť bežeckej Bratislavy. Bežali sme na hrádzi, 
v Pečnianskom lesíku, cez bratislavské mosty, na Železnej studienke, 
v Sade Janka Kráľa a aj v parku Jama.  

Absolvovali sme aj 4 netradičné behy.  Spomínané „Plogging Runy“, čo je 
kombinácia zbierania odpadkov spolu s behom, jeden skorý beh, pri ktorom 
sme sledovali východ slnka z Bratislavského hradu a ako  
bonus sme zorganizovali eliminačnú súťaž s názvom Korida, 



ČLÁNOK

kde si naši bežci zasúťažili na špeciálnom okruhu v Sade Janka Kráľa 
a vyhrali rôzne/zaujímavé ceny. 

Veríme, že spoločné tréningy sa vám páčili, priniesli sme niečo nové do vašej 
bežeckej rutiny a motivovali sme vás, aby ste pokračovali v napredovaní.
A samozrejme verím, že pravidelné trénovanie zúžitkujete dobrým výkonom 
na virtuálnom Telekom Night Run 2020.

Vaša Romi





ODPORÚČAME

ODPORÚČANÉ TRASY  
PRE VIRTUAL RACE

www.bratislavamarathon.com/web/telekom-night-run/bezecke-trasy

Pre účastníkov Telekom Night Run - Virtual Race sme pripravili výber 
bežeckých trás, ktorými sa môžete inšpirovať . Všetky potrebné informácie  
aj so súbormi GPX nájdete na našom webe.

Banská Štiavnica

Bratislava – Devínska Nová Ves

Bratislava – Dúbravka

Bratislava – Eurovea

Bratislava – Petržalka I.

Bratislava – Petržalka II.

Bratislava – Petržalka III.

Bratislava – Petržalka IV.

Bratislava – Petržalka V.

Bratislava – Vrakuňa

Bratislava –Železná studienka

Dolný Kubín

Košice

Kráľová pri Senci

Levice

Liptovský Mikuláš

Majcichov

Námestovo

Nitra

Prešov

Senec I.

Senec II.

Svidník

Svit

Šaľa

Štrbské pleso

Šurany

Trebatice

Trebišov

Trenčín

Trstená

Zvolen

http://bratislavamarathon.com/web/telekom-night-run/bezecke-trasy/


Trieda E sedan (podľa WLTP): spotreba paliva kombinovaná (vážený priemer): 12,4 – 1,2 l/100 km, 
emisie CO2 kombinované (vážený priemer): 281 – 31  g/km.

STVORENÝ PRE VÍŤAZSTVÁ. 
NOVÝ SEDAN TRIEDY E

Zláka vás športovým dizajnom, ohromí vylepšenou dynamikou 
a ochráni najmodernejšími bezpečnostnými prvkami. Je to hviezda 

v každom detaile. Zoznámte sa u najbližšieho predajcu alebo na  
www.mercedes-benz.sk/e-sedan

Dostupný aj ako hybrid dobíjateľný zo siete.



PRÍBEHY ROČNÍKOV 

2009

2010

Vôbec prvý ročník bratislavského nočného behu sa datuje od roku 2009. 
Organizátori vtedy na štarte v premiére očakávali 300 účastníkov, nakoniec ich bolo 825.
Štartovalo sa z Hlavného námestia, kde bol aj dobeh. Trasa mala najkratšiu dĺžku, 5,5km. 
Legendárnym sa stal výrok bežiaceho moderátora Mateja „Sajfu“ Cifru o “špecifickej“ 
vôni v Sade Janka Kráľa. 
Víťazmi sa stali v mužskej kategórii VITKO Juraj, SVK, s časom 17:54 
a medzi ženami kraľovala JANEČKOVÁ Dana, SVK s časom 19:56.

V roku 2010 sa konal 2. ročník Bratislavského nočného behu.
Štart sa presunul do novootvoreného komplexu River Park, dobeh bol opäť 
na Hlavné námestie. Trať sa predĺžila na 7 km. Organizátorov potrápilo zle zaparkované auto 
pred PKO, ktoré blokovalo prejazd autobusov prenášajúcich oblečenie pretekárov zo štartu 
do cieľa, ale nakoniec sa všetko stihlo. V porovnaní s prvým ročníkom sa zúčastnilo o 1000 
bežcov viac.  
Víťazstvá obhájili VITKO Juraj aj JANEČKOVÁ Dana.







3. ročník bratislavského nočného behu mal po prvýkrát štart aj cieľ v River Parku a trať sa 
predĺžila na 9 km. Trasa pretekov prvýkrát viedla cez tunel pod Bratislavským hradom. 
Jediný krát v histórii podujatia boli víťazi zo zahraničia, vyhrali kenskí bežci 
LOKOMWA Thomas James a KIPLIMO Joyce Jemutai.

4. ročník bratislavského nočného behu prekonal počet 3500 účastníkov .
Z víťazstva sa tešil slovenský olympionik a triatlonista Richard VARGA 
s výborným časom 27:33. V ženskej kategórii prevzala rodinné žezlo po dvojnásobnom 
triumfe mamy Danky JANEČKOVEJ jej dcéra Lucia.

Jubilejný 5. ročník vyhral Imrich MAGYAR, v ženskej kategórii dominovala  
Petra FAŠUNGOVÁ. Počet účastníkov prekročil 4000 hranicu a kapacitne naplnil  
priestorové možnosti River Parku.

6. ročník sa presťahoval do EUROVEA, kde sa podujatie koná dodnes. 
Dĺžka trate sa ustálila na certifikovanejšiu vzdialenosť 10 km.
Triumf si zopakovali vlaňajší víťazi - MAGYAR Imro a FAŠUNGOVÁ Petra.
Celá akcia sa niesla v duchu „celebrate the night“.
Prvýkrát sa podujatia zúčastnili aj deti.

Prvým trojnásobným víťazom podujatia sa stáva Juraj VITKO.
V roku 2015 dobeh do cieľa bežcom spríjemňoval koncert IMT Smile. Dobiehalo sa pred 
novou budovou SND. Akcia bola súčasne aj M-SR v behu na 10 km. 
Ženskou víťazkou sa stala Zuzana DURCOVÁ s časom 36:02.

V roku 2016 Telekom Night Run po prvýkrát prekonal hranicu 5000 účastníkov.
Na trati všetkých prekvapila svetelná show a mapping na historických  budovách 
Starého mesta. Absolútnym ťahákom bol sláčikový koncert na nádvorí Starej radnice. 
Prvýkrát bol do podujatia zaradený štafetový beh 2 x 5 km.
 Víťazom v mužskej kategórii bol URBAN Jozef a v ženskej kategórii kraľovala 
ÚRADNÍKOVÁ Jana.

9. ročník Telekom Night Run 2017 odštartoval na diaľku trojnásobný majster sveta 
v cestnej cyklistike a 7-násobný držiteľ zeleného dresu z TDF - Peter SAGAN. 
Jedným z organizátorov na bicykli bol aj paraolympijsky víťaz a svetový šampión 
Jozef METELKA. 
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Kvalitu akcie zvyšujú aj vodiči, celkovo sme mali 5 dvojíc v tempách od 4:00 – 6:00 min/km. 

Víťazstvo z 8. ročníka obhájil URBAN Jozef a zo žien získala zlatú medailu ČORBOVÁ Nikola.

Jubilejný 10. ročník priniesol rekordnú účasť 5104 bežcov vo všetkých kategóriách.

Akciu podporilo 10 známych ambasádorov, medzi ktorými boli raper a stand-up komik 

Bekim, behajúci moderátor Sajfa, umelkyňa Gordana TURUK, víťazka prvého ročníka  

Danka JANEČKOVÁ, fitness guru Jany LANDL, moderátor Ján MEČIAR, známy herec 

Marek FAŠIANG, fitness tréner Martin ŠMAHEL, či vynikajúci hokejista Miroslav LAŽO. 

Ambasádorkou bola aj jediná bežkyňa, ktorá sa zúčastnila všetkých 10 ročníkov Marta 

HANCKOVÁ.
Víťazmi sa stali SAHAJDA Tibor a ZRASTÁKOVÁ Veronika.

V doterajších 11 ročníkoch sa na nočnom behu zúčastnilo vyše 42-tisíc bežcov,

ktorí nabehali dovedna viac ako 367 tisíc kilometrov! 

Teda obehli okolo Zeme viac ako 9 krát a hranice Slovenska obehli 222 krát. 

Rekordné časy podujatia zabehli Tibor SAHAJDA (30:16) a Silvia VALOVÁ (35:32). 

Akcia sa po prvýkrát zamerala na ekologické témy a trvalú udržateľnosť.
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