
Pozvánka – Meghívó

HORNOSALIBSKÁ „DESIATKA“ - II. ROČNÍK
14. júna 2014 (v sobotu) o 15.00 hod

Detský beh od 12.30 hod

Ceny :
Prví traja v každej kategórii
Najúspešnejší atléti z obce Horné Saliby budú ocenení osobitne.

Vyhodnotenie :
Uskutoční sa o 17.00 hod. v areáli TJ Horné Saliby.

Upozornenia a informácie :
� Preteky sa uskutočnia za každého počasia.
� Ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje.
� Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené počas pretekov.
� Štartovné je pre pretekárov zdarma.
� Zdravotná služba bude zabezpečená.
� Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný 

rešpektovať  vyhlášku o pravidlách cestnej premávky.
� Usporiadateľ zabezpečí  pretekárom  občerstvenie, resp. prekvapenie 

(„salibskú špecialitu“).
� Každý  účastník, ktorý absolvuje hlavné preteky, dostane  dve voľné 

vstupenky na víkend behu do Termálneho kúpaliska Horné Saliby.
� Každý  účastník, ktorý absolvuje  hlavné preteky (10km a 3km) sa 

zúčastní žrebovania o zaujímavé ceny žrebované po vyhlásení 
výsledkov.

Mgr. Kontár Ronald - hlavný organizátor

FELSŐSZELI „TÍZES“ FUTÓVERSENY - II. ÉVFOLYAM
2014. június 14., (szombat), 15.00 óra

Futóverseny gyereknek 12.30 órától

Díjak :
A versenykategóriák első három helyezettje.
A legsikeresebb hazai atléták külön díjban részesülnek.

Kiértékelés :
17.00 órakor a Felsőszeli Sportegyesület pályáján

Figyelmeztetések és információk :
� A verseny bármilyen időjárás esetén megvalósul.
� Szállást a rendezőség nem biztosít.
� A verseny ideje alatt okozott károkért a rendezőség nem felel.
� A verseny ingyenes.
� Az egészségügyi szolgálat biztosított.
� Az összes versenyző saját felelősségére versenyez, és köteles

betartani a közúti közlekedés szabályait.
� A rendezőség az összes versenyzőnek uzsonnát („hazai specialitást“) 

és üdítőt biztosít.
� Minden egyes résztvevő, aki lefutotta a 10 km-es távot két ingyen

belépőt kap a verseny hétvégéjére a Felsőszeli Termálfürdőbe.
� Minden egyes résztvevő, aki lefutotta a 10 és 3 km-es távot, részt vehet

a tombolasorsoláson az eredményhirdetés után.

Mgr. Kontár Ronald - főszervező



PROPOZÍCIE - II. ročník HORNOSALIBSKEJ DESIATKY 

Sponzori :
Obec Horné Saliby , Csallóközi Marathon Club Žitný Ostrov, TJ Horné Saliby, KON-Truss s.r.o., Gaudio, s.r.o., 
COOP Jednota Galanta, Cukrárska výroba Filová, FDT Slovakia, s.r.o., MultiMedia s.r.o., Prognoss s.r.o., 
Ing.Roland Vajas - Energy project, Poľnohospodárske družstvo HRUŠOV, TRUSS Design, s.r.o.,
BAR & RESTAURANT ZELY, Deáková – Černoch (Pohostinstvo – Borozó, Reštaurácia RIGÓ),
Termálne kúpalisko Horné Saliby, THERMAL TOUR s.r.o., MONTÁŽNE SLUŽBY-SZOMOLAI s.r.o.
Mgr. Molnár Imre, Pukkai Attila, Ing. Hagony Július, K & T mäso s.r.o., CONTI BAR s.r.o., 

Arbor spol. s r.o., MPL House s. r. o., SVET STRIECH s.r.o., biobidet.sk, ASTAS, s.r.o.,

Občianske združenie hornosalibských koniarov-NYERGES, M-House, s. r. o. 

Termín :  14. júna 2014 (v sobotu) o 15.00 hod.
Miesto : Spoločný štart je o 15.00 hod. v areály „Nyerges“.
Prezentácia : Areál „Nyerges“ od 11.00 do 14.45 hod. Šatne budú v štadióne TJ Horné Saliby.

Informácie : Mgr. Kontár Ronald
925 03 Horné Saliby 193, tel: 00421/905-068347
e-mail:hornosalibskadesiatka@gmail.com

Registrácia: Na mieste, alebo mailom. Každý účastník, ktorý sa zaregistruje do 7.6.2014  mailom 
(treba uviesť meno, adresu a dátum narodenia) môže uviesť prezývku, ktorá bude uvedená aj na 
štartovnom čísle.

Hudba : DJ PEET  
Moderátor : Tibor Sasarák , Peter Tomič
Foto : Július Hagony – topartphoto@gmail.com, Ing. Vladimír Orolín, Zoltán Somogyi

Štartujú : Registrovaní i neregistrovaní pretekári na vlastnú zodpovednosť. 
Deti na zodpodvednosť rodičov.

Kategórie :
A -- juniori do 20 rokov, B -- muži  21 -- 29 rokov, C -- muži 30 -- 39 rokov, D -- muži 40 -- 49 rokov,   
E -- muži 50 -- 59 rokov, F – muži nad 60 rokov, 
H -- juniorky do 20 rokov, I  -- ženy 21 -- 29 rokov, J  -- ženy  30 -- 39 rokov, K -- ženy 40 -- 49 rokov,
L  -- ženy  50 -- 59 rokov, M -- ženy nad  60 rokov
Poznámka :
1. Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia.
2. Juniori(ky) sú preterkári(ky), ktorí do 31. decembra v roku organizovania pretekov nedosiahnu 20 rokov.

Trať : Horné Saliby -- Hrušov – Horné Saliby
Dĺžka a povrch trate : 10 000 metrov - asfaltová cesta – prevýšenie +-3m

Ďalšie informácie : Každý účastník narodený v mesiaci jún dostane prekvapenie. Ocenený bude aj 
najmladší a najstarší účastník pretekov, ďalej najlepší bežec a bežkina Horných Salíb.

Domáce preteky pre deti, žiakov a začiatočníkov:
Štart pretekov je od 12:30, vyhlásenie výsledkov hneď po dobehnutí. 
4-5 ročné deti na 50m,  6-7 ročné deti na 100m,  8-10 ročné deti na 300m,   11-13 ročné deti na 600m, 14-16
ročné deti na 900m, 17-18 ročné žiaci na 1200m, otvorená kategória pre všetkých nad 18 rokov na 1500m.
Všetky účastníci dostanú v cieli ovocie, sladkosti a ďalšie prekvapenie.

Ďalší program: od 14,00 sútaž tímov vo varení „Halászlé“, hudobná zábava po pretekoch.

VERSENYKIÍRÁS - FELSŐSZELI „TÍZES“ FUTÓVERSENY II. Évfolyama

Támogatók :
Obec Horné Saliby , Csallóközi Marathon Club Žitný Ostrov, TJ Horné Saliby, KON-Truss s.r.o., Gaudio, s.r.o., 
COOP Jednota Galanta, Cukrárska výroba Filová, FDT Slovakia, s.r.o., MultiMedia s.r.o., Prognoss s.r.o., 
Ing.Roland Vajas - Energy project, Poľnohospodárske družstvo HRUŠOV, TRUSS Design, s.r.o.,
BAR & RESTAURANT ZELY, Deáková – Černoch (Pohostinstvo – Borozó, Reštaurácia RIGÓ),
Termálne kúpalisko Horné Saliby, THERMAL TOUR s.r.o., MONTÁŽNE SLUŽBY-SZOMOLAI s.r.o.
Mgr. Molnár Imre, Pukkai Attila, Ing. Hagony Július, K & T mäso s.r.o., CONTI BAR s.r.o., 

Arbor spol. s r.o., MPL House s. r. o., SVET STRIECH s.r.o., biobidet.sk, ASTAS, s.r.o.,

Občianske združenie hornosalibských koniarov-NYERGES, M-House, s. r. o.

Időpont : 2014. június 14., (szombaton), 15.00 órakor.
Helyszín : Közös rajt a „Nyerges“ pályán 15.00 órakor.
Nevezés : „Nyerges“ pályán 11.00 – 14.45 óráig. Öltözők a sportpályán.

Tájékoztatás : Mgr. Kontár Ronald
925 03 Horné Saliby 193, tel: 00421/905-068347
e-mail:hornosalibskadesiatka@gmail.com

Regisztráció : Helyszínen és e-mailben. Minden egyes résztvevő, aki 2014. június 7.-ig e-mailban
jelentkezik (név, cím, születés időpontja), annak a neve is fel lesz tüntetve a rajtszámon.

Zene : DJ PEET 
Moderátor : Tibor Sasarák, Peter Tomič
Foto : Hagony Gyula – topartphoto@gmail.com , Ing. Vladimír Orolín, Zoltán Somogyi

Rajtolnak : Igazolt és amatőr versenyzők saját felelősségükre, gyermekek a szülő felelősségére.

Kategóriák :
A -- férfiak 20 évig, B -- férfiak 21 -- 29 évig, C -- férfiak 30 -- 39 évig, D -- férfiak 40 -- 49 évig,   
E -- férfiak 50 -- 59 évig, F -- férfiak 60 év felett
H -- nők 20 évig, I -- nők 21 -- 29 évig, J -- nők 30 -- 39 évig, K  -- nők 40 -- 49 évig,
L -- nők 50 -- 59 évig, M  -- nők 60 év felett
Megjegyzés : 
1. A kategóriákba történő besorolásnál a születési év a mérvadó.
2. Juniornak az az atléta számít, aki a versenyév december 31-ig nem tölti be 20. életévét.

Útvonal : Felsőszeli -- Körtvélyes -- Felsőszeli
Útvonal hossza és felülete: 10 000 m – aszfaltút – emelkedő +-3m

Egyéb információk : Minden egyes résztvevő, aki júniusban született külön meglepetésben részesül. 
Díjazva lesz a legfiatalabb és a legidősebb résztvevő is, továbbá a legjobb felsőszeli futó és futónő.

Háziverseny gyerekek, diákok és kezdők részére :
A verseny 9:30 órakor kezdődik és a főversenyszám alatt is folytatódik. 
4-5 éves gyerekek 50m, 6-7 éves gyerekek 100m, 8-10 éves gyerekek 300m, 11-13 éves gyerekek 600m, 
14-16 éves gyerekek 900m, 17-18 éves diákok 1200m, nyitott kategória 18 év felett bárkinek 1500m.
Minden egyes résztvevő a célban gyümölcsöt, édességet és egyéb meglepetést kap.

További program: 14,00 –tól „Halászlé“ főzőverseny csapatok számára , zenés mulatság a verseny után.


