
 

 
 

4.ročník 
 

 
 

 



22.10.2022 (sobota)                           

 
 
Organizátor:    Obec Košická Polianka     
 
Hlavný usporiadateľ:        Daniel Lengyel   
                                                                                                                                                 
Termín:               22.10.2022  (sobota) 
 
Štart a cieľ:        Hlavné preteky-  13:00 dospelí 10 km (10000m) 
                                                            11:00 deti a mládež – podľa kategórií 
                                    
Trasa pretekov: Štart aj cieľ je situovaný do priestoru pred kultúrnym        
domom v obci. Trasa pretekov vedie jedným menším okruhom po obci a dvoma 
väčšími okruhmi v smere na obec Sady nad Torysou časť Byster, kde je otočka 
a následne beh do obce a cieľa. 
 
Kategórie:   

Muži:    A do 39 rokov  
                                    B 40-49 rokov 
                                    C 50-59 rokov 
                                    D 60-69 rokov 



                                    E 70 a viac rokov 
                                    JM do 19 rokov 
                       
                        Ženy:   F do 39 rokov  
                                    G 40-49 rokov 
                                    H 50-59 rokov 
                                    I 60 a viac rokov 
                                    JŽ do 19 rokov 
Kategórie detí:     Dievčatá a chlapci od     0-4  roky /2018 a menej/       25m 
                                Dievčatá a chlapci od    5 -7 rokov / 2015-2017/         100m 

                     Dievčatá a chlapci od    8-11 rokov /2011-2014          500m 
                     Dievčatá a chlapci od  12-15 rokov /2007-2010          1000m 
  

Prezentácia:   V deň pretekov od 9:30 do 12:15 hod. vstupnej hale KD 
                          v Košickej Polianke. Prezentácia po 12:15 hod. nebude možná.                           
                          Deti sa registrujú na mieste v deň preteku od 9:30 do 10:45 hod. 
                           Prosíme účastníkov o dodržanie časov registrácie a 
prezentácie! 
 
Štartovné: 8 € -  zaplatené pri registrácii on-line.  
                                                                                                                                                            
Deti, mládež, muži  nad 70 rokov a ženy nad 60 rokov štartovné neplatia. 
 
Občerstvenie:       Na trati a v cieli  pretekov.  
 
Šatne :                  Zabezpečené v priestoroch ZŠ s MŠ  Košickej Polianke 148 
 
Prihlášky a registrácia:  Prihlásiť sa je možné iba on-line cez prihlasovací 
formulár na: 
www.pretekaj.sk alebo www.beh.sk                                                      
POZOR! Počet je limitovaný na 150 pretekárov. Po naplnení počtu bude 
registrácia zastavená. Koniec registrácie bude dňa 19.10.2022 o 23:59 hodine. 
Prvým 150 pretekárom garantujeme po dobehnutí do cieľa účastnícku medailu. 
 
Tituly a ceny: Vyhodnotení budú pretekári na 1. 2. 3. mieste v celkovom poradí  

muži a ženy, ktorí budú finančne odmenení. Vyhodnotené a 
ocenené budú všetky kategórie mužov a žien. 

 
Náklady: Spojené s účasťou na pretekoch si hradí každý pretekár sám. 
 

http://www.pretekaj.sk/
http://www.beh.sk/


Pravidlá: Košickopolianska 10  sa uskutoční podľa pravidiel atletiky a týchto 
inštrukcií. 
 
Upozornenie:  Preteky sa organizujú za neobmedzenej cestnej premávky, každý 
účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť, organizátor nezodpovedá za škody 
spôsobené počas pretekov a po skončení akcie. 
 
Organizačný team:   Obec Košická Polianka a poslanci Obecného zastupiteľstva       
v Košickej Polianke. 
                                             sekretariat@kosickapolianka.sk  tel:055/6854184  

Daniel Lengyel  0948440835 
                                             lengyeldanko@gmail.com 
                                             kosickopolianska10@gmail.com 
 
Hlavný rozhodca:           Peter Buc 0905299189 peter.buc1959@gmail.com  
                               
Vyhlásenie výsledkov:  30 minút  po dobehnutí posledného pretekára,  
                                           cca o 15:30 hod.  
Záver: Ukončenie podujatia a poďakovanie všetkým zúčastneným. 
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