Víťazi predchádzajúceho ročníka
(XII. ročník)

Víta Vás
Mestská časť Košice - Šaca

ženy do 34 rokov
Malayia Natalia 0:37:51
ženy nad 35 rokov
Schreiberová Mariana
muži do 39 rokov
Šahajda Tibor
muži od 40 do 49 rokov
Babjak Orest
muži od 50 do 59 rokov
Rácz Štefan
muži nad 60 rokov
Lyznicki Zygmunt

0:43:01
0:32:32
0:33:24
0:37:43
0:37:59

Traťový rekord Behu údolím Idy
Ženy:
Berešová Katarína (Obal servis Košice) 0:36:25

Počiatky osídlenia v Šaci sú datované do obdobia staršej doby
kamennej. Prvá písomná zmienka o Šaci sa objavila v roku
1275. K Šaci počas jej trvania patrilo niekoľko obcí: Buzinka,
Kučík, Gregorova dedina, Počkaj a Ľudvíkov dvor.
V erbe Šace je úľ a 7 včiel. Včela bola pokladaná za symbol
duše, často označovaná ako „vtáčik Panny Márie“, číslovka 7
má biblický význam. Úľ symbolizoval jednotu cirkevníkov –
obyvateľov Šace. Táto myšlienka bola podporená aj textom :
„Jednomyseľne“.
Kultúrne pamiatky v Šaci :
Slávikov mlyn – technická pamiatka
Kostol Nanebovzatia Panny Márie – gotická stavba
s vnútorným vybavením
Kaštieľ rodiny Semsey – rokoková stavba
Kaštieľ v Buzinke – klasicistická stavba
V katastri Šace sa dnes nachádza Materská škola, Základná
škola, Stredná odborná škola, areál U.S. Steel Košice s.r.o., 1.
súkromná nemocnica, viacero kultúrnych a športových
zariadení, Ústav pre výkon trestu odňatia slobody.

Muži:
Burghardt Jakub (Festival Biegowy Krynica) 0:30:48

Partner podujatia:

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – ŠACA
OBEC MALÁ IDA

XIII. ročník
11. august 2013/ nedeľa

V rámci podujatia sa pobeží po jedenásty ráz aj
amatérsky beh na pamiatku prvého organizátora
pretekov Ondreja Sotáka.
Beh je určený všetkým záujemcom. Je to beh pre
zdravie a kondíciu pre začínajúcich, alebo
príležitostných bežcov.
štartujúci: vek od 12 rokov, v prípade mladšieho
dieťaťa musí bežať aj rodič, podmienkou
registrácie je preukaz poistenca zdravotnej
poisťovne, bez toho neregistrujeme!
dĺžka trate :
2 500 metrov
prezentácia bežcov : od 14.00 hod., vonku pred
budovou Miestneho úradu
štart : 16.15 (po hlavnom behu)
ocenenia : vecné ceny pre prvých troch
v kategórii mužov a žien

začiatok 16.00 hod.

055/68 53 758
0903 900 125
slovaktual@gmail.com

Usporiadateľ
MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – ŠACA
OBEC MALÁ IDA

Termín
nedeľa, 11. august 2013
Štart : MČ Košice-Šaca, námestie
Prezentácia
14.00 – 15.30 v Kultúrnom stredisku
(Železiarenská 7, kinosála)

Dospelí : finančné odmeny
ženy do 34 rokov
ženy od 35 rokov
muži do 39 rokov
muži od 40 - 49 r.
muži od 50 - 59 r.
muži nad 60 rokov
juniori
juniorky

33€
27€
66€
23€
33€
33€
23€
10€
10€

- 23€
- 20€
- 50€
- 23€ - 17€
- 23€
- 17€
- 7€
- 7€

dospelí
ženy do 34 rokov vrátane
ženy od 35 rokov
muži do 39 rokov vrátane
muži od 40 do 49 rokov vrátane
muži od 50 do 59 rokov vrátane
muži nad 60 rokov

Preteká sa podľa pravidiel atletiky.
Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť
a sú povinní rešpektovať pravidlá cestnej
premávky.

juniori

juniori, dospelí (muži, ženy)
10 000m asfaltový povrch

Štartovné / dospelí : 2 €
(domáci pretekári bez štartovného)

3

2

Šaca

Organizačný výbor

CH D

Dĺžka trate :

Malá Ida

Prvý bežec a bežkyňa, ktorý prebehne
obrátkou v Malej Ide tiež obdrží prémiu od
starostu tejto obce, podmienkou je
dobehnutie do cieľa.

podľa týchto propozícií

roční

-

Za prekonanie traťového rekordu mužov
a žien 33 € prémia
.

Kategórie : juniori, dospelí (muži, ženy)

18 – 19

50€
43€
83€
33€
50€
43€
33€
17€
17€











Rudolf Reštei, starosta MČ Košice-Šaca
Ján Buranovský, starosta obce Malá Ida
Mgr.DankaCuperová, prednosta MČKošice - Šaca
Mgr. Janka Jaššová, MČ Košice - Šaca
pplk. JUDr. Štefan Mida, riaditeľ OO PZ Šaca
Ing. Jozef Dudra, veliteľ MsP Šaca
Peter Buc - hlavný rozhodca
Peter Janovič – predseda BK Šaca
Kultúrno-školská komisia pri MZ, dobrovoľníci, SČK
Kontakt: 7260815, 7260811, janka.jassova@saca.sk

1

smer Rožňava

Legenda :
1- štart a cieľ
2- prémia
3- otočka

smer Košice

