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Propozície 

8. ročník 
„Harhovská desiatka“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Termín a miesto: 21.8.2021 o 10:00 hod, Spišský Hrhov. 
 
Usporiadateľ: Obec Spišský Hrhov 
 
Štart a cieľ: priestor pred Obecným úradom v Spišskom Hrhove 
 
Trať: miestne komunikácie v Spišskom Hrhove a park pri kaštieli 
 
Dĺžka trate: 10 km certifikovaná meračom SAZ 
 
Hlavný rozhodca: Peter Buc 
 
Občerstvenie: zabezpečené  na trati av priestoroch cieľa 



. 

 
Prezentácia: od 8:00 hod do 9:45 hod v priestoroch Obecného úradu Spišský Hrhov 
 
Šatne: v priestoroch kúpaliska a remeselnej dielne 
 
Podmienky: platia pravidlá ľahkej atletiky a propozície vydané organizátorom. 
 
Štartovné : 8 € platí sa na prezentácii 
                    

Prihlášky a informácie:   online na www.beh.sk , www.pretekaj.sk 

                                         https://pretekaj.sk/sk/podujatia/harhovskadesiatka2021 
                                    
                                        Vlastimil Horný, e-mail: vlastimilhorny@gmail.com mobil: 0910 342 535 
                                         Prihlásiť sa je možné aj v deň preteku pri prezentácii 
 
HARHOVSKÁ DESIATKA je zaradená do VVCV 2021Košického a Prešovského kraja  ?? 
 
Kategórie:     A-muži 18 - 39 rokov  
          B-muži 40 - 49 rokov 
               C-muži 50 - 59 rokov 
         D-muži 60 – 69 rokov  
                      E-muži 70 rokov a viac  
 
                      F-ženy 18 - 39 rokov 
                      G -ženy 40 – 49 rokov  
                      H -ženy 50 – 59 rokov  
                      I -ženy 60 rokov a viac 
 Veľká cena Spišského Hrhova (preteky pre občanov obce Spišský Hrhov):  
                    J -  muži  bez rozdielu veku 
                   K  - ženy bez rozdielu veku  
                     
Ceny: prví traja v každej kategórii budú odmenení     
 
Upozornenie:  všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie, mať pri sebe 
preukaz poistenca 
- pretekári štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009  Z.z. 
a vyhlášku MV SR 9/2009 Z.z.a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a mestskej polície 
 

 organizátori nenesú zodpovednosť za prípadné škody, straty osobných vecí pretekárov 
 Všetci pretekári a organizačný team budú musieť podstúpiť antigénové testy na koronavírus 

(pokiaľ sa nepreukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu nie starším ako 24 
hodín,očkovaním,prekonaním ochorenia v posledných 6 mesiacoch).Po absolvovaní testovania s 
negatívnym výsledkom bude môcť pretekár/organizátor vstúpiť do priestorov konania behu 
Harhovska desiatka. 
 

 Každý si zabezpečuje testovanie sám vo svojej režii !!!  
 

 Rozsah a obmedzenia budú definitívne známe až na základe aktuálnej pandemickej situácie a 
rozhodnutia RÚVZ a ÚVZ SR.  
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ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO ZRUŠIŤ BEH,ALEBO ZMENIŤ  PODMIENKY 
ÚČASTI BEŽCOV. 

 

 


