
 
 

Beh víťazstva 2019 

Jarný kros  
 

Usporiadateľ:   TJ Mier Kamienka a obec Kamienka 

Vedúci pretekov:  RNDr. Martin Sivuľka 

Podujatie: bežecké preteky – kros 10 km (2 x 5 km okruh) 

Kedy:    8. máj 2019 o 09:00 hod. 

Kde:    Športový areál „Dubne“ Kamienka 

Trať :  10 km, terén 

Štart:    hromadný 

Účasť:  prvých 100 prihlásených pretekárov s uhradeným 
štartovným má garantovaný štartovací balíček a medailu 
v cieli.  

 Maximálny počet účastníkov vrátane deti: 200  

Štartovné a registrácia: registrácia prostredníctvom webu*  
www.tjmierkamienka.sk:  

od 15.02.2019 do 14.03.2019    7 EUR 

od 15.03.2019 do 03.05.2019  10 EUR 

    na mieste do 9:00 hod   15 EUR 

členovia TJ Mier Kamienka s preukázaním preukazu, deti 

a dorast (do 14 rokov):       

                                           bezplatne + Povinná online registrácia 

!!! Nezabudnite si vytlačiť priložený Súhlas dotknutej 

osoby na stranke www.tjmierkamienka.sk 

Aktualizácia prihlásených pretekárov každý pondelok na 

stránke www.tjmierkamienka.sk 

v cene štartovného zahrnutá: občerstvenie na trati a v cieli + 

štartovací balíček a medaila v cieli (pre prvých 100 prihlásených 

s uhradeným štartovným) 

 

 

http://www.tjmierkamienka.sk/
http://www.tjmierkamienka.sk/
http://www.tjmierkamienka.sk/


 
 

Platba štartovného:  bankovým prevodom 

    Údaje k bankovému prevodu: 

BANKA: Československá obchodná banka, a. s. 
IBAN: SK2875000000004016903499 
Variabilný symbol: Dátum narodenia 

         Vzor: 01051990 
Do správy pre prijímateľa uviesť Meno, Priezvisko a Rok  
narodenia. 
Štartovné sa nevracia. Možnosť náhrady za prihláseného 
bežca iným bežcom. 

 
 

Štartovné čísla 

a prezentácia:   prezentácia a preberanie štartovných čísiel: 

v deň pretekov od 7:45 hod. do 9:00 hod 

Kategórie:    muži a ženy 

do 10 rokov - deti         400m 

    11 -14 rokov - dorast       800m 

    15 - 18 rokov - juniori  10 km 

    19 - 39 rokov    10 km 

    40 - 49 rokov    10 km 

    50 - 59 rokov    10 km 

    60 a viac rokov   10 km 

 

Odmeňovanie: odmenení budú prví traja v každej kategórii + medaila pre 

každého v cieli, deti do10 rokov  dostanú v cieli medailu. Táto 

kategória sa vyhodnocovať nebude. 

 

 

Občerstvenie : na trati voda a čaj, po dobehnutí do cieľa čaj, voda a teplá strava. 

 
 

Zdravotná služba:   zabezpečená  

 



 
 

 

!!!   Koniec online registrácie: 03.05.2019   !!! 

 

Obecenstvo a účastníci pretekov sa zúčastňujú akcie na vlastnú zodpovednosť ! 

 

Program: 

07:45 do 09:00 - prezentácia pretekárov, vydaj štartovných čísel + registrácia 

09:20 - Štart kategória deti do 10 rokov 

09:40 - Štart kategória dorast 

10:00 - Štart pretekov na 10 km (hlavná kategória) 

cca 10:35 - 11:20 Dobehnutie do cieľa pretekárov na 10 km   

!!! Čakáme na každého pretekára !!! 

 

Cca 30 min. po dobehnutí posledného pretekára  -  Vyhlásenie výsledkov v jednotlivých 

kategóriách 

 

Po vyhodnotení bude nasledovať tombola !!! Každý pretekár bude mať v cene 

štartovného jeden lístok do tomboly. Možnosť zakúpenia lístka do tomboly v hodnote 

1EURO. 

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu času štartu, zmenu trate a kategórii !!! 

 

Bližšie informácie na 0910 440 695 

 

 

 


