
VRANOVSKÁ DESIATKA 
 

9. ročník 
 
 
 

 

Usporiadateľ: Mesto Vranov nad Topľou 

Mestský športový klub Vranov nad Topľou 

Základná škola Bernolákova, Vranov nad Topľou 

 

Termín: 18. 09. 2022 (nedeľa) o 13.00 hod. 
 

Miesto: Centrum Vranova n/T. – pri Kultúrnom dome vo Vranove nad Topľou 

 

Štartovné :  10€ vopred online, 15 € na mieste.  

 

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

Na okruhu bude umiestnená 1 občerstvovacia stanica. 
 
Prezentácia: V deň pretekov v čase od 11.00 do 12.45 hod. pred štartom 

v priestoroch Domu kultúry vo Vranove nad Topľou, M. R. Štefánika 
875 

 
Šatne: v priestoroch Domu kultúry vo Vranove nad Topľou,  
 M.R. Štefánika 875. 

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

pivo). 
 
 

 
Každý účastník získa pamätnú medailu.  

 



Kategórie:     

Detské kategórie 

0-3 roční 4-5 roční, 6-7 roční, 8-9 roční, 10-11 roční, 12-13 roční, 

14-15 roční 

 

10km: 

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) 

 

5 km:  

Muži a ženy prví traja v celkovom poradí 
 

  

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.  

 

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

    Hlavný rozhodca: Jozef Daňko  

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

    hlavnému rozhodcovi s vkladom 10,00 €.  

Časový rozpis: 11.30 hod. – 11.55 hod. - prezentácia detí 

    11.30 hod. – 12.45 hod. - prezentácia dospelí 

    12:00 hod. – 12:55 hod. - pretek detských kategórií 

    12.55 hod.  - slávnostné otvorenie primátorom mesta 

    13.00 hod.  - štart na 10 km a 5 km 

    14.30 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.  
 


