
Obec Lietava, Olympijský klub Žilina, DHZ Lietava 
 

usporiadajú 10.ročník Silvestrovského behu 
 
 

  „MEMORIÁL  ANTONA  JÁNOŠKU“ 
                                            

Miesto a termín: Lietava  okr. Žilina  31.12.2017  o 10,00 hodine 
 

 

Prezentácia:        ZŠ Lietava 
 

Štartovné:           3.-€   (Deti, žiaci a dorastenci štartovné neplatia) 
 

Prihlášky:           Telefonicky na čísle OcÚ Lietava  041/5971027  alebo priamo na štarte 
 

Povrch trate:       Asfalt - trať je na cestných komunikáciách v obci. 
 

Kategórie:            

                Deti do 6 rokov s rodičmi                 Muži A  do 39 r.     (1978 a ml.)               Ženy E  (do 35 rokov) 

                Žiaci, žiačky ( kat A: 1-4 r.ZŠ)                  B  40-49r.      (1977 - 1968)                       F  (36 rokov a st.) 

                                      ( kat.B: 5-9 r.ZŠ)                  C  50-59r.      (1967 - 1958) 

                Dorastenci/ky  (1998-2001)                        D  60r. a viac (1957 a st.) 
 

Riaditeľ súťaže :    Ing. Pavol Gašpierik            Tajomník:  Lucia Kubíková 
 

Hlavný rozhodca:  Ing.Marián Michalik 
 

Časový program:  8
30 

–  9
45

   Prezentácia 

                             10
00

            Otvorenie 

   10
15

            Beh detí do 6 rokov                                     

   10
20                 

Beh žiakov   1-4r.      

   10
30                 

Beh žiakov   5-9r.                                                 

   11
00

            Beh dorastencov, dorasteniek, mužov a žien 

   12
30

            Vyhodnotenie, občerstvenie, ukončenie   
 

Trasa:   Vedie od ZŠ Lietava cez obec  po  železničnú trať v Lietavskej Lúčke a späť. 
 

Dĺžka trate: Deti do 6 rokov 100 m, Žiaci/ čky (1.-4.r.ZŠ)  500 m,  (5.-9.r.ZŠ)  1000 m ,  

                    Dorastenci/ky   3000 m.   Muži a ženy  10000 m 
 

 

Ceny:  Vo všetkých kategóriách budú odmenení prví traja pretekári. 

            Finančné odmeny získajú prví traja muži a ženy v  absolútnom poradí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

            Vyhodnotení budú aj najlepší traja bežci z Lietavy.   
 

Upozornenie: Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo a je povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľov     

                        a rozhodcov podujatia. Tiež je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Organizátor nezodpovedá   

                        za straty osobných vecí počas pretekov.  Náklady spojené s účasťou na pretekoch si hradí účastník.  

                        V prípade nedostatočného obsadenia kategórie  (jeden, resp. dvaja účastníci) si organizátor vyhradzuje   

                        právo takúto kategóriu zlúčiť s najbližšou vekovou kategóriou alebo podľa uváženia. 
 

Pozývame všetkých športovo ukončiť rok 2017 . 
 

 

 

 

              Ing.Pavol Gašpierik 

                 starosta obce 
                                                  

                                                      Spojenie:  Autobus SAD, nástupište číslo 16 zo Žiliny, 

                                                                        odchod  o 8,00 hodine. 
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