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Názov súťaže:              BEH LEVOČSKOU DOLINOU            

 
Usporiadateľ :   Mesto Levoča, CVČ Olymp Levoča, Cross Country Levoča, Atletický  klub    
                       Levoča       

Termín:  18.6.2013 /streda/ 
 

Miesto:             Staré ihrisko Levoča (pri tenisovom areáli)- asfaltový povrch / 

v žiackych kategóriách kombinovaný s poľnou cestou/   

 
Riaditeľ pretekov:        Mgr. Juraj Priloh 

Hlavný rozhodca:      Mgr. Roman Gaduš 

                                          Mgr. Pavol Petrovič                                     

                                     

Rozhodcovia:              Mgr. Silvester Janík 

                                           Mgr. Jaroslav Kramarčík  

                                           Mgr. Pavel Bašta,  

 

Technické zabezpečenie:  Mgr. Ján Košík 

Bc. František Rovder, Mgr. Alžbeta Brnčalová,  Miroslava Slobodniková, Jozef Šefčík, Ing. 

Eduard Kostelník, Mgr. Marcela Prilohová, Zuzana Šefčíková, Tatiana Kostelníková 

 

 

Zloženie družstva:      Počet pretekárov v jednotlivých kategóriách nie je 

obmedzený.      
 

 

Kategórie: 
   

1. Kategória 2009 a mladší...........400m ( ch, d) 

2. Kategória 2007/2008.................400m ( ch, d) 

3. Kategória 2005/2006.................600m( ch, d) 

4. Kategória 2003/2004.................1000m( ch, d) 

5. Kategória 2001/2002.................1000m( ch, d) 

6. Kategória 1999/2000.................2000m( ch, d) 

7. Kategória 1997/1998.................3000m (ml. dorastenci /ky) 

8. Kategória 1995/1996.................5000m (st. dorastenci/ ky) 

9. Kategória 1994 a st. .................5000m (ženy) 

10. Kategória 1994 a st. .................10000 m ( muži) 
 

 

 

 

 

Podmienky 



účasti: Prihlásené družstva základných škôl  

   Účasť je potrebné potvrdiť telefonicky a súpisku poslať e-mailom 

cvcolymp@centrum.sk  najneskôr do 16.6.2013 do 12:00 hod. 

Overenú a riaditeľom podpísanú súpisku môžete doniesť až 

v deň súťaže.  

 Každý účastník musí mať so sebou preukaz poistenca. Za 

bezpečnosť, zdravotný stav súťažiacich a ich poistenie 

zodpovedá vysielajúca škola a poverený pracovník školy. 

 

Štartovné:                   dospelí 5 eur, pretekári do 18 r. bez štartovného. 

Ceny:                          prví traja  v každej kategórii obdržia  medailu, diplom . 

                                               
 

Výstroj:                   športové oblečenie a obuv nutné! Rovnako je potrebné mať  
nepremokavú vetrovku alebo pršiplášť pre prípad dažďa.                                     
                                                                        

Informácie:                  František Rovder  

                                      Mgr.  Ján Košík  

                                      adresa: CVČ OLYMP Francisciho 635/10, 05401 Levoča 

                                     Súpisky zasielajte na  mail:  cvcolymp@centrum.sk  

                                  t.č.: 0910867401, 053/4510045, 4699088 

 

Časový rozpis:           12.00 – 13.00 hod. – prezentácia 

                                    13.00 hod. –  otvorenie  

     13.10 hod.- 16.30  – štart- žiacke kategórie  

                                    17.00 hod. – štart hlavnej a dorasteneckej kategórie 

                                    18.30 hod. – vyhodnotenie 
 

Doplňujúce informácie: Súťaže sa môžu zúčastniť všetky školy levočského 

okresu.         ( Materské školy, Základné školy, Stredné školy)  Počet pretekárov 

nie je obmedzený. Pri počte nad 20 pretekárov hláste na 

cvcolymp@centrum.sk alebo tel. 0910867401, kvôli dotlači štartových čísel. 

Ideálne je ak škola obsadí každú kategóriu aspoň jedným pretekárom. 

Dievčatá a chlapci súťažia v rámci  vekovej kategórie samostatne. Okrem 

ocenení pre jednotlivcov bude odmenená aj víťazná škola. Víťazom sa stáva 

škola, ktorá získa najväčší počet bodov v súčte vo všetkých kategóriách, 

okrem kategórie dospelých. V každej kategórii je bodovaných prvých desať 

miest. Víťaz získava 10 bodov, ďalší v poradí 9,8,7,6,5,4,3,2,1, postupne od 

druhého po desiate miesto. Pri nižšom počte pretekárov v kategórii ako 3 

bude kategória zlúčená s vyššou kategóriou. Pri nižšom počte pretekárov ako 

10 je aj počet získaných bodov nižší. ( napr. pri štarte 7 pretekárov je 

maximálny počet bodov 7.   
 

 

 

 

Rôzne :  Za stratu osobných vecí usporiadateľ nezodpovedá. 

                     Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel.   
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TEŠÍME SA NA STRETNUTIE. 
 

        

           Mgr. Ján Košík                                                                                 Mgr.  Juraj Príloh  

         riad. CVČ Levoča                                                                       predseda Komisie pre šport                                                                          

                                                      a mládež pri MZ Levoča 

 

 

 

Roman Gaduš 

Atletický Klub SLOVAN Levoča 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


