
Obecný úrad Malcov

1. ročník
Medzinárodného cestného behu

MALCOVSKÁ
15

14. júna 2015 o 16.00 hod.



CENY
Muži do 40 rokov

400 €1. miesto
300 €2. miesto
200 €3. miesto
150 €4. miesto
120 €5. miesto
110 €6. miesto
100 €7. miesto
80 €8. miesto
60 €9. miesto
50 €10. miesto

Muži nad 40 rokov

100 €1. miesto
80 €2. miesto
60 €3. miesto
50 €4. miesto
45 €5. miesto
40 €6. miesto

Muži nad 50 rokov

90 €1. miesto
70 €2. miesto
60 €3. miesto
50 €4. miesto
40 €5. miesto
30 €6. miesto

Muži nad 60 rokov

85 €1. miesto
65 €2. miesto
50 €3. miesto
40 €4. miesto
30 €5. miesto

Bardejov muži okres 
bez rozdielu veku

30 €1. miesto
25 €2. miesto
20 €3. miesto
15 €4. miesto
15 €5. miesto
12 €6. miesto
10 €7. miesto
10 €8. miesto
10 €9. miesto
10 €10. miesto

Muži nad 70 rokov

80 €1. miesto
70 €2. miesto
60 €3. miesto

Najlepšia bežkyňa zo Slo-
venska bez rozdielu veku

45 €1. miesto
     35 €2. miesto

25 €3. miesto

Najlepší bežec zo Sloven-
ska bez rozdielu veku

80 €1. miesto
     70 €2. miesto

60 €3. miesto



PROPOZÍCIE PRETEKOV

14. júna 2015 o 16. 00h - Obecný úrad 
Malcov

Termín a miesto

Obecný úrad MalcovUsporiadatelia
15 km pre všetky vekové kategórie mu-
žov a žien

Dĺžka trate

AsfaltPovrch trate
V deň pretekov od 12. 00h do 15.40 h na 
futbalovom štadióne v Malcove

Prezentácia

Futbalový štadión Malcov - Lukov - Livov 
a späť na futbalový štadión Malcov

Trasa pretekov

Na futbalovom štadióneŠatne, sprchy, 
vyhlásenie 
výsledkov, 
večera a 
tombola

0940 781 036, 0940 781 323Info
7 € - pre všetky vekové kategórie - 
pretekári obdržia: tričko, večeru a lístok 
do toboly

Štartovné

Organizátori neručia za osobné veci 
pretekárov, za ich prípadné straty, či 
akékoľvek poškodenie. Beží sa za plnej 
premávky. Každý pretekár je povinný  pri 
prezentácii svojim podpisom potvrdiť, 
že beží na vlastné nebezbečenstvo a 
že bude dodržiavať pravidlá cestnej 
premávky

Organizačné 
pokyny



CENY

Juniori

20 €1. miesto
15 €2. miesto
12 €3. miesto

Juniorky

20 €1. miesto
15 €2. miesto
12 €3. miesto

Ženy nad 50 rokov

55 €1. miesto
45 €2. miesto
35 €3. miesto

Ženy nad 40 rokov

70 €1. miesto
60 €2. miesto
50 €3. miesto

Ženy do 40 rokov

220 €1. miesto
160 €2. miesto
120 €3. miesto
100 €4. miesto
70 €5. miesto
50 €6. miesto

MAPA PRETEKOV

Každý 15 - ty v poradí dostane 5,- €  
Každý kto prebehne cieľom dostanú originálnu medailu

Bardejov ženy okres bez 
rozdielu veku

25 €1. miesto
     20 €2. miesto

15 €3. miesto


