
  

  

Preteky pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja 

Milana Majerského 

RUDLOVSKÝ ŠLAPÁK 7. ROČNÍK 

BEH DO VRCHU 
Slovens ký pohár  v b ehu  do  vrchu 2021 

https://beh.sk/sutaz/slovensky-pohar-v-behu-do-vrchu-2021/ 

Usporiadateľ: Základná škola Rudlov, Obec Rudlov, Materská škola Rudlov 

Termín: Nedeľa, 22. august 2021 

Prihlasovanie - on line: https://pretekaj.sk/sk/podujatia/rudlov2021/ 

Miesto: Kultúrny dom Rudlov 

14:00 hod. Štart : Žiaci materských a základných škôl: 11:00 hod. 

Nordic Walking: 13:30 hod. 

Charakter trate: asfaltový povrch + lesná cesta, 9km / 560m prevýšenie 

Prezentácia v deň pretekov: Kultúrny dom Rudlov od 09:30 – 13:30 hod. 

Šatne: OcÚ Rudlov 

Štartovné: v závislosti od dátumu zaslanej registrácie on – line a pripísania platby na účet: 

A/ do 01. 07. 2021 - štartovné - 8 eur/ 

B/ do 20. 08. 2021 - štartovné - 10 eur / 

C/ Registrácia na mieste 22. 08. 2021 – 12 eur/ 

- pretekár získa obed a občerstvenie 

Muži nad 70 rokov a ženy nad 60 rokov štartovné neplatia. 
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ZŠ Rudlov: PaedDr. Z. Stanovčáková M: 0917091781 stanovcakovazuzana@gmail.com 

OcÚ Rudlov: Ing. J. Vasiľ M: 0905807298 rudlov@obecrudlov.sk 

Hlavný rozhodca: Peter Buc M: 0905299189 peter.buc59@gmail.com 

Kategórie : Muži : 

Ženy : 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

do 39 rokov 1.-3. miesto 

40 - 49 rokov 

50 - 59 rokov 

60 – 69 rokov 

70 a viac rokov 

do 34 rokov 1.-3. miesto 

35 - 49 rokov 

50 - 59 rokov 

60 a viac rokov 

Špeciálne kategórie: Najrýchlejší muži – 1. - 3. miesto - poháre - oceňovanie predstaviteľmi PSK 

Najrýchlejšie ženy – 1. - 3. miesto - poháre - oceňovanie predstaviteľmi PSK 

Nordic Walking 10 km - ženy a muži absolútne poradie, 1.- 3. miesto (vecné ceny) 

Súťaže: Slovenský pohár v behu do vrchu 2021 

OBLASTNÁ BEŽECKÁ LIGA MICHALOVCE – SOBRANCE 

ŽIACKE KATEGÓRIE podľa VMBL. 

Technické podmienky: Preteká sa podľa pravidiel atletiky. Beh sa uskutoční za každého 

počasia. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť. Účastníci sú povinní rešpektovať pokyny 

usporiadateľov. 

Víťazi jednotlivých ročníkov 
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1 . ročník - 2014 muži – Vavrek A., SVK – 39:52 hod. 

ženy - Stanovčáková Z., SVK – 50:41 hod. 

počet pretekárov 44 - 

2 . ročník - 2015 muži – Vavrek A., SVK – 40:40 hod. 

ženy – Stanovčáková Z., SVK – 50:55 hod. 

počet pretekárov 62 - 

3 

- 

. ročník – 2016 muži – Tomeček R., SVK – 40:11 hod. 

ženy – Krištanová M., SVK – 51:52 hod. 

počet pretekárov 74 

4 . ročník – 2017 muži – Raschupkin S., UKR – 39:33 hod. 

ženy – Malaia N., UKR – 49:31 hod. 

počet pretekárov 94 - 

5 . ročník – 2018 muži – Dlugosz A., POL – 39:55 hod. 

ženy – Krištanová M., SVK – 53:36 hod. 

počet pretekárov 96 - 

6 . ročník – 2019 muži – Lami M., SVK – 41:12 hod. 

ženy – Krištanová M., SVK – 54:38 hod. 

-počet pretekárov 92 

7 . ročník - 2021 - ? 



  

 
 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Majstrovstvá VsAZ 2021 v behu do vrchu jednotlivcov mužov a žien 
                    v rámci 7. ročníka Rudlovského šlapáku 

Prihlášky: Pretekári sa registrujú online na stránke www.pretekaj.sk a do kolónky LICENCIA musia 

                   uviesť SAZ, najneskôr do 20.8.2021 

Štartujú: Prihlásení pretekári registrovaní v SAZ, ročník narodenia 2004 a starší. 

Prezentácia a šatne : prezentácia bude prebiehať na obecnom úrade / podľa 
epidemiolog. opatrení 

V Košiciach, 26.5.2021 
Peter Buc  v.r. 
vedúci rozhodca 

  Ing. Silvia Hanusová 
PaedDr. Z Stanovčáková  v.r. 

        riaditeľ pretekov 

  
Usporiadateľ: Z poverenia VsAZ zabezpečuje MŠK Vranov n/Topľou 
Termín a miesto konania: 22. august 2021, Rudlov 
Štart: o 14:00 hod.  v Rudlove 
Cieľ: chata Javorová v Rudlove 

Protesty: 

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas pretekov sa musia podať ústne 
vedúcemu rozhodcovi do 15 minút po úradnom vyhlásení výsledkov. V prípade nedoriešenia vedúcim 
rozhodcom, sa podáva protest písomne do 30 minút po úradnom vyhlásení výsledkov v kancelárii 
pretekov v mieste cieľa s vkladom 10,- EUR. 

Bezpečnostné zabezpečenie: 

policajný doprovod,  lekár, vozidlá usporiadateľa pretekov všetko v kompetencii organizátora 
Rudlovského šlapáku ZŠ Rudlov a OcÚ Rudlov. Všetci pretekári a organizačný tím sa musia 
preukázať negatívnym  výsledkom RT-PCR, alebo antigénového testu nie starším ako 24 hodín, 
očkovaním, prekonaním ochorenia v posledných 3 mesiacoch). Potom bude môcť pretekár/organizátor 
vstúpiť do priestorov pretekov. 

 
Ceny: Víťaz získava titul - Majster VsAZ na rok 2021 v behu do vrchu. Pretekári na 1.-3. mieste dostanú 

medailu a diplom. Medaile Majstrovstiev VsAZ sa udeľujú iba v prípade, že odštartovali najmenej traja 
pretekári registrovaní v SAZ. 

 

Záverečné ustanovenia : 
Preteky sa uskutočnia podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ a týchto propozícií. 

Trať: Dĺžka trate je 9,6 k m  
Celý povrch trate je asfaltový, 560m. prevýšenie. 
 Pretekári absolvujú preteky na vlastné nebezpečie. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej 
premávky, príkazy príslušníkov polície a usporiadateľov. 

Hlavní funkcionári 
Riaditeľ pretekov: Ing. Silvia Hanusová, PaedDr. Z.Stanovčáková 
                                   (VsAZ)                     (MŠK Vranov n/T) 
Vedúci rozhodca:  Peter Buc 
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