
PROPOZÍCIE 
1.ročníka Majstrovstiev stredoškolákov Košického kraja  

v behu na jednu míľu /1609 m/ chlapcov a 800 m dievčat. 

               

 

Pod patronátom štvornásobného účastníka Letných olympijských hier/Mexiko 

1968,Mníchov 1972,Montreal 1976,Moskva 1980/ halového majstra Európy 1971 

a vicemajstra starého kontinentu 1969 Jozefa Plachého a pri finančnej pomoci VÚC 

Košického samosprávneho kraja. 

 

 



Organizátor: OZ Olympijský klub Jozefa Plachého v Košiciach , VÚC KSK 

Dátum a miesto : 25.mája 2022 v Mestskom parku /časť pri Kunshale/ pri Mestskom      

kúpalisku 

Trať: Vedie po chodníkoch v Mestskom parku .Povrch je rôznorodý ,asfaltový     

chodník , zemina ,prírodný štrk... 

Čas :   9:00hod. finále 13:00 hod 

Kategórie : DM Dorastenci chlapci      2005-2006/16-17 rokov/ dĺžka 1609 m - míľa 

                     DŽ   Dorastenky dievčatá  2005-2006/16-17 rokov/ dĺžka 800 m 

                     JM   Juniori chlapci              2003-2004/18-19 rokov/  dĺžka 1609 m-míľa 

                     JŽ     Juniorky dievčatá        2003-2004/18-19 rokov/   dĺžka 800 m 

 Ceny :  Vo všetkých kategóriách prví traja najrýchlejší dostanú  

medaily a diplomy , podpísané najlepším slovenským bežcom 

20.storočia Jozefom Plachým + poháre a vecné ceny.  

Zároveň organizátori vyhodnotia aj súťaž 2-členných družstiev 

z jednotlivých škôl/spočítanie výsledných časov/vo všetkých 

kategóriách. 

 Tri najúspešnejšie tímy dostanú medaily , diplomy aj vecné ceny. 

Prihlášky :   On line na stránke www.pretekaj.sk do 21.5.2022 24:00 hod. 

                                  Zároveň zaslať na emailovu adresu aj menný zoznam školy na         

                                   v.mezencev@zoznam.sk do 21.5.2022 so zodpovedným učiteľom  

                                   a kontaktným telefónnym číslom. 

Spôsob súťaženia: Preteky sa uskutočnia podľa pravidiel Slovenského atletického    

                                  zväzu/SAZ/.Detailný systém bežeckých pretekov sa určí až po  

                                  uzavretí prihlášok. 

                                  Predpokladá sa rozbeh max . 12 bežcov a kľuč postupu sa určí pred    

                                   štartom celého podujatia. 

Protesty:                  Všetky protesty je oprávnený riešiť hlavný rozhodca v súčinnosti so  

                                   svojím teamom rozhodcov . K sťažnosti  je potrebné zložiť 20Euro  

http://www.pretekaj.sk/
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                                   a dôkazový materiál / foto , video/. 

                                   Pri uznaní protestu bude vklad vrátený. 

Zmena termínu:     Podujatie sa bude môcť uskutočniť v inom než pôvodne určenom  

                                  termíne iba v prípade veľmi nepriaznivého počasia kedy môže byť  

                                  ohrozené zdravie a život zúčastnených osôb . Organizátor to včas 

                                  oznámi prihláseným najneskôr však 1 deň pred podujatím.        

 

Zodpovední : Vladimír Mezencev  tajomník majstrovstiev   stredoškolákov 

                          v.mezencev@zoznam.sk 

                         Peter Buc hlavný rozhodca 

                         peter.buc1959@gmail.com 
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