





Milí športovci!

Pozývam Vás do podtatranskej obce Hôrka na 12. ročník cestného behu „Starostovská desiatka".
Obec Hôrka sa nachádza šesť kilometrov od Popradu na spojnici hlavnej cesty č. 1/18 Poprad - Prešov. Je to obec, ktorá má mimoriadne rozvinutú IBV.
V roku 1997 sme v spolupráci s TJ Baník usporiadali nultý ročník „Starostovskej desiatky", ktorého sa zúčastnilo 38 pretekárov. V nasledujúcich ročníkoch sa účasť, či v mužských tak aj ženských kategóriách, neustále zvyšovala, čo svedči o rastúcej obľube našich pretekov, ako aj o zvyšujúcej sa kvalite. Požiadali sme predstaviteľov Slovenskej bežeckej ligy, ktorej sme už súčasťou v rámci Východoslovenského pohára, o zaradenie našich pretekov do Slovenského pohára.
Trasa je vedená zastavanými časťami obce, čo zabezpečuje veľmi vysokú účasť divákov.
Pozývam všetkých milovníkov behu. Príďte!


Karol Lev Irrgang
 Starosta obce Hôrka







USPORIADATEĽ :
TJ HÔRKA. OÚ HÔRKA
DÁTUM KONANIA :
Starí bude 6.6.2009 o 1600 hod na futbalovom ihrisku v Hôrke.
PRIHLÁŠKY :
Telefonicky - J. Brachňák - 052/7793318, mobit: 0903605357
Telefonicky - M. Brachňák - 052/7785727 (po 16 °° hod.),mobii: 915925510
Telefonicky - J. Pavličko - 052/7793441-3 (od 6wdo14 mhod.)
Písomne na adrese: Milan Brachňák, Kvetná 69, 059 14 Spišský Štiavnik
Možné je prihlásiť sa aj osobne do 1 hodiny
pred štartom.
TRAŤ :
Dĺžka trate je 10 km. Povrch - asfalt.
ŠTARTOVNÉ:
3 € za osobu pri prezentácii.
PODMIENKY ŠTARTU :
Účastníci preteku budú štartovať na vlastné riziko, čo potvrdia vlastoručným
podpisom pri prezentácii.
KATEGÓRIE :
Muži do 40 rokov                     Ženy do 40 rokov
Muži do 50 rokov                     Ženy nad 40 rokov
Muži do 60 rokov
Muži nad 60 rokov
Víťazi v každej kategórii budú odmenení. Pri
prekonaní traťového rekordu je vypísaná odmena 50 €.
PROTESTY:
Protesty budú akceptované do 15 minút po vyvesení oficiálnych výsledkov.
ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Riaditeľ preteku;         	IRRGANG Karol 
Členovia:                     	BRACHŇÁK Milan
PAVLIČKO Jozef
BRACHŇÁK Jozef
GORECKÝ Peter
REKORD:         32:07:00   HOLEČKO M.
37:58:73 JANEČKOVÁ D.

