
 
 

 

 

 

1 . ročník behu Desiatka v Krásnej 
 

                        
Usporiadateľ:    Mestská časť Košice – Krásna 

                                                                                                                                                 
Termín:             15.04.2018  nedeľa 

 

Štart :           13.00 hod. - Hlavný pretek 10 km, 11:00 hod. -detské behy 

 

Trasa pretekov:  Štart aj cieľ je situovaný do priestorov pred budovu 
miestneho úradu. Trať vedie po mestskej časti prevažne po 
asfaltovej ceste a chodníkoch. 

 
Kategórie:           Muži:  A do 39 rokov              Ženy: F do 39 rokov 

                                       B 40-49 rokov                       G 40-49 rokov                                          

                                       C 50-59 rokov                       H 50 a viac rokov                                        
                                      D 60-69 rokov                       JŽ do 19 rokov 

                                      E 70 a viac rokov 

                                      JM do 19 rokov 

                               
 

Kategórie detí:     Dievčatá a chlapci od 4 rokov – 7 rokov      50m 

                   Dievčatá a chlapci od 8 rokov – 11 rokov    200m 
                   Dievčatá a chlapci od 12 rokov – 15 rokov  400m 
  

Prezentácia:      Bude prebiehať v deň pretekov od 9:30 do 12:45 hod. 
v budove miestneho úradu                          

                              Deti budú prezentované v deň preteku od 9:30 do 10:45 hod 

                               
Štartovné:          7 €   pri on-line prihlásení a zaplatení na účet 
                            10 €  pri prezentácii v deň pretekov 

          Deti ,  muži 70 rokov a starší a  ženy 60 rokov a staršie štartovné neplatia 



 

Občerstvenie:       Na trati a v cieli  pretekov 

 

Šatne :                  Zabezpečené na miestnom úrade a v reštaurácii Rubín, ktorá 
je súčasťou budovy miestneho úradu 

 

Prihlášky:           Prihlásiť sa na pretek  je potrebné on-line, alebo za zvýšené 
štartovné pri prezentácii 

 

Tituly a ceny:     Pretekári na 1. – 3. mieste v hlavnej kategórií  Muži a Ženy 

obdržia  odmeny. Každý pretekár obdrží pri prezentácii 
štartovný balíček a medailu po dobehnutí do cieľa   

 

Vyhlásenie výsledkov: 30 minút po dobehnutí posledného pretekára v 
reštaurácii Rubín 

                                     
Náklady:   Účasť na pretekoch si hradí každý pretekár sám 

 

Pravidlá:   preteká sa podľa pravidiel atletiky a tohto rozpisu. 
 

Upozornenie:      Preteká sa za neobmedzenej premávky, každý pretekár                             
   štartuje na vlastnú zodpovednosť, organizátor nezodpovedá                             
   za škody spôsobené počas pretekov a po preteku. 
 

 

Organizačný team:  MUDr. Anton Paľovčík, MPH                                  
                                    krasnanska.desiatka@gmail.com 

 

                                       JUDr. Marek Kažimír 
                                     starosta@kosicekrasna.sk 

                                           www.kosicekrasna.sk, 055/6852 874, 6852 128 

                             
       Marta Bodnárová 

                                   Ingrid Antalová 
                                   Ondrej Kažimír 
                                                               
   
Hlavný rozhodca:   Peter Buc                                                              

peter.buc59@gmail.com                               
 

 

*** Platba na účet:Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK06 5600 0000 

0004 0279 5002. Variabilný symbol : 15042018.  Do poznámky napíšte svoje 
meno a priezvisko. 


