
PROPOZÍCIE 2. ROČNÍKA ĽUBOTICKEJ 

DESIATKY  

.  

 

 

Obec Ľubotice v spolupr{ci s bežeckým klubom TJ Sokol Ľubotice usporiada druhý 

ročník Ľubotickej desiatky. Jej súčasťou bude aj kratší 5 km beh. Preteky sa budú 

riadiť nasledovnými propozíciami : 

D[TUM A MIESTO ŠTARTU:  

1. septembra 2016 (štvrtok)  o 10:00 na futbalovom ihrisku TJ Sokol Ľubotice. 

ŠATNE A SPRCHY:  

budú sa nach{dzať v športovom are{li TJ Sokol Ľubotice. 

ŠTARTOVNÉ : 

4 eur – online registr{cia do 25.8. 2016 zaplatia na mieste.  

5 eur – na mieste v deň konania behu 

Detské kategórie a dom{ci pretek{ri štartovné neplatia. 

ÚHRADA :  

pretek{ri štartujú na vlastné n{klady alebo na n{klady vysielajúcej organiz{cie. 

REGISTR[CIA : 

Detské kategórie :  registr{cia na mieste.   

Všetky ostatné kategórie na 5km a 10 km: 

online registr{cia do 25.8. 2016 prostredníctvom elektronického formul{ru :  

https://docs.google.com/forms/d/1wMvvc-ImQAhq2-rZRiGKsagtdwxlqWeOVLgBra-

CRYM/viewform?edit_requested=true 

https://docs.google.com/forms/d/1wMvvc-ImQAhq2-rZRiGKsagtdwxlqWeOVLgBra-CRYM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1wMvvc-ImQAhq2-rZRiGKsagtdwxlqWeOVLgBra-CRYM/viewform?edit_requested=true


na mieste : od 8:00 do 9:30 v priestoroch športového are{lu TJ Sokol Ľubotice,    kde 

pretek{r obdrží štartovací balíček – číslo, reklamné predmety,  lístok na guľ{š a lístok 

na pivo al. kofolu. 

HLAVNÝ ROZHODCA: Peter Buc 

SPRACOVANIE VÝSLEDKOV : Anna Bucov{ 

KATEGÓRIE :   

Deti : predškolský vek :  dievčat{1 a chlapci1         0 - 6 rokov         100 m   

          školský vek :           dievčat{2 a chlapci2          7 – 11 rokov               300 m    

            dievčat{3 a chlapci3          12 – 15 rokov             800 m    

            juniori4 a juniorky4           16 – 17 rokov            5 000 m  

 

muži :                          A – 18 – 39 rokov             ženy : E – 18 – 34 rokov  

                B – 40 – 49 rokov                           F – 35 a viac rokov 

                                     C - 50 – 59 rokov                          

              D – 60 a viac rokov 

               

 

OBČERSTVOVACIE STANICE :  na 2,5 km, 5 km a  7,5 km 

VYHODNOTENIE :  

V každej kategórii budú odmenení prví traja najrýchlejší pretek{ri poh{rmi. 

V behu na 5 km budú vyhodnotení prví traja najrýchlejší muži a tri  najrýchlejšie 

ženy, ktorí obdržia taktiež poh{re. 

Z dom{cich bežcov budeme oceňovať 8 najrýchlejších bežcov a bežkýň. 

TRAŤ :  

V detských kategóri{ch sa bude behať na futbalovom ihrisku od 9:00 hod. 



5 km – beh pre každého bez rozdielu veku, kto si netrúfa zabehnúť 10 km trať. 

Štartuje spolu s hlavnou kategóriou. Otočka je pri 1.občerstvovacej stanici. 

10 km  - prevýšenie 147 m, asfalt a poľn{ cesta. Trať bude vyznačen{ šípkami na 

ceste a každý kilometer bude označený tabuľkou.  

MAPA TRATE HLAVNÉHO BEHU:  

https://connect.garmin.com/modern/activity/885073937 

PROTESTY :  

bude možné podať 15 minút po skončení pretekov. Poplatok 1 eur 

ZDRAVOTNÝ STAV:  

Pretek{ri štartujú na vlastnú zodpovednosť a musia mať pri sebe preukaz poistenca. 

RÔZNE :  

Organiz{tori nezodpovedajú za spôsobené škody na preteku. 

TRAŤOVÉ REKORDY:  

Filip Džubara TJ Obal Servis Košice  - 38 : 40  

Erika Ondrijov{ MTC Vyšn{ Šebastov{  - 48 : 04  

INFORM[CIE :        

Gejza Sabanoš              0918 120 280 email : gejzasabanos@gmail.com 

Mgr. Martin Kormaník 0910 207 796, email : martin.kormanik@gmail.com 

Luk{š Kormaník           0949 809 361  , email: lukykormanik@gmail.com  

 

ĽUBOTICK[ DESIATKA je zaraden{ do Oblastnej bežeckej ligy 2016 Prešov –

Sabinov 

 

 

 

mailto:martin.kormanik@gmail.com


SPONZORI 

SPORTRYSY         

TRIANGEL SECURITY           

GOHR        

ČAĎU 

POHOSTINSTVO NOVA- MATEJ HARČÁR 

STOMEX 

SLOVAKTUAL 

TOMSTAV 

VALD 

 

 

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ !!! 


