
 

Kategórie súťaže 
 

Kategória čas behu dĺžka ceny 
  trate 
- predškolský vek 12:00 50 m - sladká odmena 
 
- žiaci 1-2.ročník  12:05 100m – vecné odmeny 
- žiačky 1-2.ročník 12:10 100m  – vecné odmeny 
- žiaci 3-4.ročník  12:15 300m - vecné odmeny 
- žiačky 3-4.ročník  12:20 200m - vecné odmeny   
- žiaci 5-6.ročník  12:30 600m - vecné odmeny 
- žiačky 5-6.ročník   12:40 500m  - vecné odmeny 
- žiaci 7-8-9.ročník 12:31 1000m - vecné odmeny 
- žiačky 7-8-9.ročník 12:31 800m - vecné odmeny 
 
- muži do 39 rokov 13:00 15000m     5x- finančné odmeny 
- muži 40–49 rokov 13:00 15000m     4x- finančné odmeny 
- muži 50-59 rokov 13:00 15000m     4x- finančné odmeny 
- muži nad 60 rokov 13:00 15000m     4x- finančné odmeny 
- ženy do 39 rokov 13:00 15000m     4x- finan čné odmeny 
- ženy od 40 rokov    13:00 15000m     4x- finan čné odmeny 
 

Traťový rekord: 
 Muži: Viktor Vichristenko – Marat BJ , čas: 00:46:26 r.1996 
 Ženy: Jelena Plastinina-Obal servis Košice, čas 00:55:35 r. 1996 
 
Víťazi XVIII.ro čníka: 
  Muži : Sahajda Tibor –TJ Obal servis Košice, čas 00:48:21 
  Ženy:  Stanovčákova Zuzana -Vranov, čas 01:02:36 
 

Tešíme sa na Vašu účasť ! 
 
 

         
Obec  SAČUROV 

 

 
  

 usporiada cestný beh  

Sačurovská pätnástka 
                                    XIX.ročník     

 
       a VIII.ročník MEMORIÁLU  HELENKY  SLUKOVEJ 

 

 
 

    SAČUROV   
    30.MAREC 2014 (NEDEĽA) 



                 Propozície XIX.roč.Sačurovskej pätnástky  
                   a VIII.ročníka memoriálu H.Slukovej 
 
Usporiadateľ :  Obec Sačurov  
 
Organizátrori:    OcZ Sačurov, ZŠ Sačurov, MŠ Sačurov  
 
Termín konania: nedeľa 30.marec 2014 o 13:00 hod, 

žiacke kategórie od 12:00 hod 
 

Organizačný výbor: p.Peter Barát – predseda 
    Ing.arch.Ľubomír Naňák – podpredseda 

Poslanci OcZ Sačurov, členovia komisie 
kultúry, športu a mládeže pri OcZ 
Sačurov ,riad. ZŠ a MŠ 
 

Štart a cieľ:  pred budovou Zákl. školy v Sačurove 
 
Popis trate:  štátna cesta I.a III.triedy, obecné         

komunikácie, povrch asfaltový. Bežia sa 
tri okruhy obcou . 

 
Dĺžka trate: v hlavnej kategórii 15 000 m 
 
Prihlášky :  zasielajte na Obecný úrad Sačurov                       

č.tel:057/4497277 
ousacurov@slovanet.sk / z dôvodu  
zabezpečenia stravovania/  

 

Podmienky:       súťaží sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a 
týchto propozícií 

 
 
 

Štartovné: 4€-online, 5€-na mieste. Účastník dostane 
štartovné číslo a účastnícku vlajku  

 
 

Prezentácia: v deň preteku od 1000 do 1200 hod v budove 
ZŠ Sačurov. Online na www.binrun.sk 

 
Šatne a sprchy : v budove ZŠ Sačurov 

 
  

Vyhodnotenie:   o 15.00 hod. 
 
Občerstvenie:   pretekárom v kategóriách muži a ženy bude  

po vyhlásení výsledkov podaný spoločný 
obed. 

 
Poznámka:   pred štartom hlavnej kategórie sa uskutoční 

akt položenia venca na miestnom cintoríne 
 
Upozornenie:   usporiadateľ nezodpovedá za škody 

spôsobené pretekárom  počas pretekov.        . 
Pretekári štartujú na vlastné riziko.  

 


