
PROPOZÍCIE 
40. MEDZINÁRODNÉHO REKREAČNÉHO 

POULIČNÉHO BEHU KOMÁRNO - KOMÁROM 
 
 
CIEĽ PRETEKOV: 
Pomôcť výchove k zdravému životnému štýlu, zabezpečiť možnosť súťaženia pre 
bežcov. 
 
MIESTO A ČAS PRETEKOV:  
 Na uliciach miest Komárno a Komárom 

01. máj 2014 (štvrtok) 
Štart:  Jókaiho Sad - Beöthy Zsolt ulica v Komárome (Maďarsko) 
 
   5 500 m : o 1200 hod. 
 10 000 m : o 1215 hod. 
 
Cieľ: v Komárne pred budovou Športovej haly (Slovensko)  
Vyhlásenie výsledkov:  o 1330 hod. v Komárne v Športovej hale (Slovensko)  

 
DĹŽKA TRATE:    5500 m , 10 000 m 
 
KATEGÓRIE: 
 5 500 m 

Rodinná kategória:  dieťa (deti) od 9 do 14 rokov (rok nar. 2000-2005)  
+ rodič (rodičia, starí rodičia) 

 Juniori, juniorky:   od 15 do 18 rokov (rok nar. 1996-1999) 
Dospelí, ženy, muži:  od 19 rokov (1995) do 35 rokov (1979) 
    od 36 rokov (1978) do 50 rokov (1964) 
    od 51 rokov (1963) do 60 rokov (1954) 
    nad 60 rokov (1953 a starší) 

 10 000 m 
Ženy, muži:    súťažiaci od 15 rokov (rok nar. 1999 a starší)  

 
ORGANIZÁTORI:    Mesto Komárno  
     Odbor školstva a kultúry Mestského úradu v Komárne 

Mesto Komárom 
Bežecký spolok Komárom-Európa 
 

CENY: 
- pretekári umiestnení na 1-3. mieste v každej kategórii obdržia medailu, víťaz 

kategórie aj pohár 
- primátor mesta Komárno venuje finančný dar vo výške 330,-€ pre strednú 

školu z Komárna s najväčším počtom pretekárov zúčastňujúcich sa na súťaži 
- najstarší muž a najstaršia žena, ktorí dobehnú do cieľa obdržia mimoriadne 

ceny 
- prvých 300 pretekárov – podľa poradia prihlásenia – obdrží tričko s 

emblémom 
 
 
 
 



VÝDAVKY: 
Organizačné výdavky pretekov hradia organizátori. Cestovné, stravné, ubytovacie 
náklady, atď. si pretekári zabezpečujú z vlastných zdrojov. 
 
ŠTARTOVNÉ: 
Predbežné prihlášky: 4,-eur  
Prihlášky na mieste: 6,-eur  
 
Štartovné sa uhrádza poštovou peňažnou poukážkou typu „U“. Na poukážke uveďte 

č. účtu 7408930/5200 OTP Banka Slovensko var. Symbol 637 004 
Peňažné poukážky môžete vyzdvihnúť aj na Odbore školstva a kultúry Mestského 
úradu v Komárne, Námestie gen. Klapku 7. 
Štartovné je možné zaplatiť aj osobne v pokladni Mestského úradu v Komárne. 
 
PRIHLÁŠKY: 
 

1. Predbežné prihlášky:  
- Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na Odbore školstva a kultúry MsÚ, Námestie 

gen. Klapku 7, Komárno 
- Prihlášku nájdete aj na internetovej stránke: http://www.komarno.sk 
- Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad, Odbor školstva a kultúry, 

Námestie gen. Klapku č. 1, 94501 Komárno 
- Termín zaslania predbežných prihlášok: do 25. apríla 2014  
- Na prihláške treba uviesť rok narodenia 
- Záujemcov zaraďujeme do jednotlivých kategórií podľa roku narodenia 
- K prihláške je potrebné pripojiť potvrdenie o úhrade štartovného alebo jeho 

fotokópiu 
- V prípade neúčasti pretekára štartovné aj štartovacie číslo prepadá 

v prospech organizačného výboru 
 
2. Prihláška na mieste:  
- V telocvični Gymnázia Jókaiho Móra  v Komárome (Maďarsko) v deň pretekov 

od 930 do 1100 hod. 
- Výmena pretekárov sa nepovoľuje. 
 

OSTATNÉ UPOZORNENIA: 
- každý pretekár a jeho doprovod musí mať platný cestovný pas alebo 

občiansky preukaz, v prípade vízovej povinnosti platné vízum 
- hodnotia sa len tie kategórie, ktorých sa zúčastnilo minimálne 5 pretekárov 
- výdaj štartovacích čísiel sa uskutoční v deň pretekov od 930 do 1100 hod. 

v Komárome (Maďarsko) - Jókaiho Sad, v prípade nepriaznivého počasia 
v telocvični Gymnázia Jókaiho Móra  v Komárome (Maďarsko).  Každý 
pretekár je povinný štartovať so štartovacím číslom, ktoré vydáva usporiadateľ  
pred pretekmi. 

- štartovacie číslo musí byť viditeľné počas trvania celej súťaže 
- pretekári musia dobehnúť do cieľovej brány svojej kategórie, označenej 

totožnou farbou, ako ich štartovacie číslo 
- výsledková listina pretekov sa nevyhotovuje 
- výsledky pretekárov, ktorí nemajú viditeľné štartovacie číslo, alebo nedobehnú 

do tej cieľovej brány, ktorej farba je totožná farbou štartovacieho čísla sa 
nevyhodnotia 

- pretekári rodinnej kategórie hradia jedno štartovné, ich výsledok bude len 
v tom prípade uznaný, ak aspoň jeden dospelý a jedno dieťa dobehne do 
cieľa 


