
 



 
 
 
Vážení športoví priatelia,  

pozývame Vás na jubilejný 30. ročník Malého kavečianskeho maratónu. 
Všetko to začalo v roku 1989, keď TJ Mladosť usporiadala 1. ročník tohto úžasného behu. Podnetom na usporiadanie 

boli vynikajúce bežecké výsledky nášho rodáka Milana Furína, ktorému je venovaný tento ročník na česť jeho pamiatke. 
Aj keď náš maratón má označenie „malý“, svojím významom je veľký. Jeho veľkosť podčiarkujú hlavne osobnosti, 

ktoré ho zabehli. Účastníkmi boli víťazi MMM v Košiciach ako František Višnický, Vlastimil Bukovjan, Peter Pípa, Olena 
Plastinina, či Katarína Jedináková. Ďalej už vyššie spomenutý Milan Furín, ktorý bol dlhé roky vo svetovej špičke 
ultramaratónov. Taktiež je potrebné spomenúť vynikajúceho bežca z Ukrajiny a 9-násobného víťaza MKM Oresta Babjaka,, 
ktorého čas 1:08:03 zatiaľ nikto neprekonal. Nezabudnime aj na Jánosa Bogára, Imricha Pástora, Jožka Urbana, Eduarda 
Hapáka a zo žien Zlaticu Semanovú, Alžbetu Tiszovú, Eriku Bíllu, Nataliu Malaia. 

Preteky sú venované aj deťom, ktoré robia svoje prvé bežecké kroky a veríme, že spomenuté osobnosti budú ich 
veľkým vzorom pri ich športovom raste. 

Budeme sa snažiť vytvoriť pre Vás tie najlepšie podmienky počas celého pobytu v našej obci a veríme, že sa Vám 
u nás bude páčiť. 

Prajeme veľa síl a športového šťastia. 
         Organizačný výbor MKM 

Usporiadateľ: TJ Mladosť Kavečany, Miestny úrad MČ Košice – Kavečany 

Termín:  5. august 2018  -  nedeľa 

Štart:  09.00 hod. pred kultúrnym domom v Kavečanoch 

Prezentácia: Kultúrny dom Kavečany od 7.00 do 8.30 hod. 

Štartovné: - 5.- EUR (on-line registrácia): 

- ONLINE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR 

- IBAN: SK 78 0900 0000 0000 8213 3543 

- Názov účtu: TJ Mladosť Kavečany 

- pri platbe uveďte do poznámky svoje meno a priezvisko 

 - 7.- EUR (na mieste v deň preteku) 

- Ženy nad 60 rokov ZADARMO 

- Muži nad 70 rokov ZADARMO 

- Účastník v polmaratóne dostane tričko, medailu a ponecháva si štartovné číslo.  

- Štartovné neplatí pre mládežnícke kategórie 

Zdrav. služba: Zabezpečuje usporiadateľ počas celého podujatia 

Občerstvenie: V priestore štartu a osviežovacie stanice na trati 

Šatne:  Kultúrny dom Kavečany 

Predpis:  Preteká sa podľa platných pravidiel ľahkej atletiky a tohto predpisu. Pretekári štartujú na vlastné 

nebezpečie a sú povinní dodržiavať pravidla cestnej premávky a pokyny  organizátorov.   

Trať pretekov: Dĺžka trate je 21,1 km. Jeden okruh meria 7,03 km a beží sa trikrát. Celý povrch trate je asfaltový. Vedie 

ulicami obce Kavečany a po ceste smer Košice. 

Kategórie: juniori, juniorky, 

ženy: 18 – 39 rokov, 40 – 49 rokov, nad 50 rokov 

muži: absolútne poradie, 40 - 49 rokov,  50 - 59 rokov, nad 60 rokov  

Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia. Kategória juniorov a junioriek sú pretekári, ktorí 

do 31.12.2018 nedosiahnu vek 19 rokov.                          
 

Organizačný výbor MKM 2018 

JUDr. Martin Balčík  - starosta MČ 

Jozef Medvec   - riaditeľ preteku 

Michal Bradovka  - predseda OV 

Marianna Fedičová  - člen OV 

Ing. Ján Harvan  - člen OV 

 

Činovníci pretekov 

Peter Buc  - hlavný rozhodca (spracovanie výsledkov) 

Viktor Fotul  - hlásateľ pretekov 

https://docs.google.com/forms/d/1ySebhiEPpGBGYRdvf9Hzw9_TgBpvu8h1H19t_Exemyg/edit


Ceny:                  Finančné  a vecné ceny pre najlepších vo všetkých kategóriách. 

 

Kategória mužov 

absolútne poradie M40  M50  M60 

1. miesto  200,-€  50,-€  50,-€  50,-€ 

2. miesto  100,-€  30,-€  30,-€  30,-€ 

3. miesto   50,-€  20,-€  20,-€  20,-€ 

4. miesto   30,-€ 

5. miesto   20,-€ 

6. miesto   10,-€ 

Kategória žien     Kategória juniori 18-19 rokov 

               E/20-39r.  F/40–49r.  G/nad 50r.          Juniori     Juniorky 

1. miesto 50,-€          50,-€          50,-€                    50,-€          50,-€  

2. miesto 30,-€          30,-€          30,-€                    30,-€          30,-€     

3. miesto 20,-€          20,-€          20,-€                    20,-€          20,-€          

 

Celkový víťaz mužskej a ženskej kategórie získa Pohár starostu MČ Kavečany. 

 

 

 

Behy pre mládež: deti do 10 rokov / 2008 a mladší   - 210 m 

                                žiaci ml. a st. - 11-14 rokov / 2004-2007 - 1 km 

dorast - 15-17 rokov / 2001-2003  - 2,8 km 

 

 
 

 

Pomohli darmi:   

 
 
 
 
 
 
 
 
Informácie:  Marianna Fedičová - semrakova.m@gmail.com 
   0948 144 349 

 

 

 

 

Preteky sú zaradené do Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov 

                               



 


