
Propozície 6. ročníka cestného behu 

 

Sečovská desiatka 
 

 

 

Usporiadateľ: Mesto Sečovce 

Termín:  Nedeľa 8.9.2013 

Štart: 11:00 - hlavná kategória (dospelí a juniori), 10:00 – priebežne žiacke 

a dorastenecké kategórie 

Informácie: Maroš Hrinda, tel.:0915 185 777, RNDr. Alexander Pančura, tel.: 

0905 443 713 

Prezentácia: V deň pretekov v priestoroch štartu – námestie, resp. park oproti 

OC Fresh v Sečovciach od 9:00 – 10:45 pre hlavné kategórie, od 8:30-10:00 

žiacke kategórie 

Štartovné: 3 Eur 

Trať: Dĺžka trate je stanovená na 10 km pre kategórie dospelých a juniorov. 

Povrch trasy je asfaltový s miernym prevýšením. 

Šatne: V priestoroch Kultúrneho domu na Námestí sv. Cyrila a Metoda 

Občerstvenie:  Na trati bude občerstvenie (obrátka), takisto aj v cieli 

(minerálka, voda, čaj). Po skončení pretekov bude pre kategórie dospelých 

a juniorov pripravený guľáš v reštaurácii Domino. 

Vyhodnotenie: Do 1 hodiny od ukončenia pretekov pre hlavné kategórie. 

Priebežne pre žiacke a dorastenecké kategórie. 



Upozornenie: Preteká sa podľa pretekov ľahkej atletiky. Nie je možný súbeh 

štartu v juniorskej a žiackej kategórii. Pretekári štartujú na vlastné riziko. 

Usporiadatelia nezodpovedajú za škody spôsobené pretekárom počas podujatia. 

Preteká sa bez obmedzenia premávky na ceste. Väčšina trate vedie po málo 

frekventovaných úsekoch ciest. Usporiadateľ si vyhradzuje právo menších 

zmien v propozíciách. 

 

Kategórie:  

  Rok narod. Ceny 
Dĺžka 
trate 

Ženy Dospelí   
ženy do 34 rokov 1979-1993 Finančné ceny (1.-2.-3.) 10 000 m 
ženy od 35 rokov 1900-1978 Finančné ceny (1.-2.-3.) 10 000 m 

Muži 

A - muži do 39 rokov vrátane 1974-1993 
Finančné ceny (1.-2.-3.-4.-
5.) 10 000 m 

B - muži od 40 do 49 rokov 
vrátane 1964-1973 

Finančné ceny (1.-2.-3.-4.-
5.) 10 000 m 

C - muži od 50 do 59 rokov 
vrátane 1954-1963 Finančné ceny (1.-2.-3.) 10 000 m 

D - muži 60 a viacroční 1900-1953 Finančné ceny (1.-2.-3.) 10 000 m 
Juniori       
juniorky   1994-1995 Finančné ceny (1.-2.-3.) 10 000 m 
juniori   1994-1995 Finančné ceny (1.-2.-3.) 10 000 m 

  žiacke kategórie       

dorastenky vecné ceny (1.-2.-3.) 
cca 1400 
m 

dorastenci vecné ceny (1.-2.-3.) 
cca 1400 
m 

st. žiačky vecné ceny (1.-2.-3.) cca 800 m 
st. žiaci vecné ceny (1.-2.-3.)  cca 800 m 
ml. žiačky vecné ceny (1.-2.-3.) cca 400 m 
ml. žiaci vecné ceny (1.-2.-3.) cca 400 m 
 


