
VVRRAANNOOVVSSKKÁÁ  DDEESSIIAATTKKAA   

VIII. ročník 

 10. kolo Patriot vranovskej bežeckej ligy 

 

 

Usporiadateľ:  Mesto Vranov nad Topľou 

    Mestský športový klub Vranov nad Topľou 

   ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou 

              

Termín:  Nedeľa 18. 06. 2017 o 15.00 hod. 
 

Miesto:  Centrum Vranova n/T. - Námestie slobody pred budovou AOC 

 

Trať pretekov: Bude sa pretekať na 2500 m okruhu v centre mesta, spolu 4x – 2,5 km. 

   Na okruhu bude umiestnená 1 občerstvovacia stanica.    

    

Štart a cieľ:  Pred budovou AOC 
 

Prihlášky:  pomocou internetovej prihlášky na https://www.patriotsport.sk/ 

   registracia-vranovska-desiatka-viii-rocnik/ 

   Mgr. Marek Cerula, mobil: 0918 830 925 - riaditeľ preteku 

   e-mail: cerulam@gmail.com 

   Paulína Ďorďovičová, mobil: 0908 777 643 - MŠK Vranov n/T 

   e-mail: msk@vranov.sk  

 

Informácie:  Na facebooku udalosť Vranovská desiatka. 

 

Štartovné:  Beh na 10 km  7,- €     online prihlášky zaplatené do 13.6.2017 

      10,- €    prihlášky v deň preteku 

   Štafeta 4 x 2,5 km 16,- €    online prihlášky zaplatené do 13.6.2017 

      20,- €    prihlášky v deň preteku 

   Hobby 2,5 km  4,- €    online prihlášky zaplatené do 13.6.2017 

      5,- €    prihlášky v deň preteku 

   Deti do 15 rokov a členovia MŠK Vranov n/T štartovné neplatia! 

   Prihláška je platná len s uhradeným štartovným poplatkom. 

   Platba na účet: SK47 0200 0000 0012 7699 9251  

   variabilný symbol: 18062017 

   Správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO, KATEGÓRIA 

 

Prezentácia: V deň pretekov  v čase od 13.00 do 14.30 hod. pred štartom v budove 

Mestskej športovej haly vo Vranove n/T., Dr. C. Daxnera 86. 

 

Šatne, sprchy: Mestská športová hala, Dr. C. Daxnera 86, Vranov nad Topľou (cca 

100 m od priestoru štartu a cieľa). 

 

Občerstvenie: Bude podávané po preteku v priestore štartu a cieľa (nealko nápoj alebo 

pivo). Pre pretekárov bude pripravený guláš v Mestskej športovej hale. 
 

 

mailto:msk@vranov.sk


Kategórie:    

 

Detské kategórie 4-5 roční, 6-7 roční, 8-9 roční, 10-11 roční, 12-13 roční, 14-15 roční  

Muži A  (18 - 39 roční)  Muži D  (60 a starší)  

Muži B  (40 - 49 roční)  Ženy E  (do 40 rokov) 

Muži C  (50 - 59 roční)  Ženy F  (nad 40 rokov)   

Štafeta 4 x 2,5 km -  bez rozdielu pohlavia (družstvo musí mať 4 pretekárov) 

Hobby 2,5 km -  nesúťažný beh pre každého, možnosť Nordic Walking 

 

Ceny: 

 

Každý pretekár získava originálnu kovovú účastnícku medailu s logom preteku !!!  

Celkové poradie: 

OPEN muži :   5 pretekárov , odmeny: 70, 60, 50, 40, 30 - € + pohár + vecné ceny 

OPEN ženy :  3 pretekárky,  odmeny: 50, 40, 30 + pohár + vecné ceny 

Kategórie A-F len SVK:  3 pretekári v každej kategórii , finančné odmeny 

Štafeta 4 x 2,5 km:   3 najrýchlejšie družstvá dostanú pamätný pohár + šampanské 

 

Prémia za prekonanie traťového rekordu:  muži – 100,00 € , ženy – 100,00 €  

 

Traťový rekord: 

rok  2006: Dziuba Bohdan JM Demolex Bardejov SVK 30:37,16 TR 

rok  2008:  Beréšová Katarína TJ Obal Servis Košice SVK 35:14,96 TR 

   

Štartujú:  Všetci riadne prihlásení a odprezentovaní pretekári so štartovacím 

číslom umiestnením na hrudi. Štafeta bez určenia pohlavia 

(zmiešaná), musí mať 4 pretekárov. Pretekár v štafete  je označený 

okrem štartovacieho čísla družstva aj písmenom poradia v štafete (A - 

D). Minimálny vek v štafete +15 rokov. 

 

Predpis:  Preteká sa podľa platných pravidiel atletiky  SAZ a týchto propozícií. 

   Hlavný rozhodca a časomiera: Peter Buc 

 

Protesty: Možno ich podať ihneď po vyhlásení výsledkov rozhlasom do 5 min. 

hlavnému rozhodcovi s vkladom 10,00 €. 

 

Časový rozpis:    12.30 hod. – 13.00 hod.  - prezentácia detí 

   13.00 hod. – 14.30 hod. - prezentácia dospelí a štafeta 

   13:30 hod. – 14:30 hod. - pretek detských kategórií 

14.55 hod.   - slávnostné otvorenie primátorom mesta 

   15.00 hod.   - štart na 10 km a štafetový a hobby beh

   16.30 hod.   - slávnostné vyhodnotenie a občerstvenie 

         pre účastníkov pretekov  

Upozornenie: Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní 

zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá 

zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou 

na pretekoch, cestou a pobytom v mieste ich konania. 

 Pretekár svojím prihlásením potvrdzuje, že je zdravý a schopný 

zabehnúť určenú trasu. 

 
 

 

          


