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Organizátor:    OZ Enduro Klub Tepličany, obec Družstevná pri Hornáde 

Termín konania: nedeľa 29.5.2022 o 11:00 hod, žiacke kategórie od 09:45 hod 

Informácie: EKT, Gabriel Tréfa, tel.:0917 952 395, email: enduroteplicany@zoznam.sk  

Štart a cieľ: Okružná ulica pri multifunkčnom ihrisku (viď. mapa) 

Riaditeľ pretekov: Ing. Gabriel Tréfa, PhD., MBA 

Organizačný tím: Jana Juhásová, Ing. Ján Juhás, PeaDr. Anna Vajdová, Marianna Redajová, 
Mgr. Dana Tresová 

Web stránka: www.trail-run7.webnode.sk 

Facebook: (7) TRAIL RUN - Družstevná pri Hornáde | Facebook 

 

KATEGÓRIE:  M - muži bez rozdielu veku 
 Ž – ženy bez rozdielu veku 

M18/Ž18  2003 – 2007 
M39/Ž39  1983 – 2002 
M49/Ž49  1973 – 1982 
M59/Ž59  1963 – 1972 
M69/Ž69  1953 – 1962 
M70           1952 + 
 

Popis trate:  Veľký 15km okruh – beží sa po cca 2km asfaltový povrch, 2.5km betónový 
povrch, 10.5km lesná a poľná cesta, prevýšenie 309m, pre kategórie 
M39/Ž39, M49/Ž49, M59/Ž59 , M69/Ž69, M70     

 Malý 8km okruh – beží sa po cca 2km asfaltový povrch, 6km lesná a poľná 
cesta, prevýšenie 162m, pre kategórie M18/Ž18, M, Ž  

 

 



Veľký 15km okruh: profil trate 

 

Veľký 15km okruh: mapa trate 

 



Malý okruh : profil trate 

 

Malý okruh: mapa trate 

 



Detské kategórie: 

Drobčekovia 2018 – 2019    50m 
Drobce 2016 – 2017   100m 
Predškoláci 2014 – 2015    200m 
Najmladší žiaci 2012 – 2013   300m 
Mladší žiaci 2010 – 2011   600m 
Starší žiaci  2008 – 2009   1000m 
 
Časový Harmonogram: 

 8:30  Registrácia  
 9:45  Starší žiaci 
 10:00  Mladší žiaci 
 10:10 Najmladší žiaci 
 10:20 Predškoláci 
 10:30 Drobce 
 10:40 Drobčekovia 
 11:00 Štart 8km a 15km 
 11:05 Vyhlásenie víťazov detských kategórií 
 12:30 Obed 
 14:00   Vyhlásenie víťazov  
  
Štartovné:  10€ (od 8.5.2022 12€) pre kategórie M39/Ž39, M49/Ž49, M59/Ž59 , 

M69/Ž69, M18/Ž18, M, Ž platba kartou alebo prevodným príkazom. 
Detské kategórie a M70 zdarma.                        

Upozornenie: Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva na ďalší ročník. 
Registrácia je platná až momentom pripísania platby na účet 
organizátora!  

Štartovné zahŕňa:  Pamätné štartové číslo s nevratným čipom s grafikou podujatia, pamätná 
medaila po dobehnutí do cieľa, meranie času a medzičasov, šatne na 
prezlečenie, zdravotná služba na trati a v cieli, občerstvenie v cieli a 
cieľový servis, on-line výsledková listina  

Odmeny:  Prvé tri ženy a prví traja muži vo všetkých kategóriách získajú poháre 
víťazov. Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú 
exkluzívnu trofej a finančné odmeny: 1. miesto – 30 EUR 2. miesto – 20 
EUR 3. miesto – 15 EUR 

Šatne a sprchy:  V budove telocvične ZŠ Družstevná pri Hornáde 

Vyhodnotenie:    od 14:00 hod v kultúrnom dome (prípadne na multifunkčnom ihrisku) 

Občerstvenie:  Pretekárom v  kategóriách muži a ženy bude  po vyhlásení výsledkov 
podaný spoločný obed. 

Zdravotná služba:   V priestore štartu a cieľa, v prípade potreby zásah na trati. 



Poistenie:   Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. 
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví 
súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý 
účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.  

Výsledky:   Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov bude priebežne podľa 
dobehu pretekárov. Oficiálne výsledky budú dostupné po skončení 
podujatia a na internetovej stránke www.trail-run7.webnode.sk, 
pretekári budú zoradení podľa času od štartového výstrelu po prekročenie 
cieľa. 

Opatrenia COVID-19:  V súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva žiadame 
všetkých pretekárov o dodržanie nasledovných povinností: vo všetkých 
vnútorných priestoroch použite prekrytie horných dýchacích ciest (nos a 
ústa) a pri registrácii dodržujte 2m odstup. Pretekári sú povinní mať pri 
vstupe do štartového koridoru a počas štartu prekrytie horných dýchacích 
ciest (rúško, šatka a pod.). Toto si môžu dať dole až 100m po štarte keď sa 
medzi pretekármi vytvoria bezpečné rozostupy.  

  Na športovú časť podujatia Beh bude na základe vyhlášky 241/2021 Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožnený vstup výhradne 
osobám v režime OTP: Osoba plne očkovaná látkou proti ochoreniu 
COVID-19. Osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom 
testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v 
prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade 
antigénového testu, alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID – 19 
v období pred nie viac ako 180 dní.  Pri prezentácii účastníkov, je potrebné 
vyzdvihnúť štartový balík osobne a je potrebné preukázať sa potvrdením. 
Pred vydaním štartového balíka bude organizátor žiadať k nahliadnutiu 
dokument potvrdzujúci, že pretekár je v režime OTP (potvrdenie o 
očkovaní proti ochoreniu COVID-19, negatívny výsledok testu na 
ochorenie COVID-19, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19).  
Vstup na podujatie je povolený len s prekrytými hornými dýchacími 
cestami (rúškom, šatkou). Osobám s príznakmi respiračného ochorenia 
alebo zvýšenou telesnou teplotou nebude umožnený vstup na podujatie. 

Upozornenie:  Opatrenia budeme upravovať podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Dôležité informácie:   Akékoľvek zmeny v registrácii je nutné riešiť pri prezentácii s časomierou. 

 


