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Propozície 



Usporiadateľ: 

Športový Klub Budimír  
Obec Budimír 
 
Štart: 
Nedeľa 28. apríl 2019 o 11.00 hod. 
 

Prezentácia: 
Od 8.00 – 10.40 hod.,  
budova Obecného úradu Budimír. 
 

Šatne: 
sú zabezpečené v budove Obecného 
úradu Budimír. 
 

Lekárska pomoc: 
je zabezpečená organizátorom počas 
celého preteku 
 

Trať : 
Štart a cieľ pretekov je v obci Budimír. 
Dĺžka trate BPM je 21,1 km (bez 
certifikátu), dĺžka trate VCB je 10 km. 
Trasa pretekov vedie z Budimíra cez 
Kráľovce, Vajkovce, Chrastné do Čižatíc 
a späť. 
Povrch trate je prevažne asfaltový, 
s prevýšením 253 m, pričom úsek medzi 
Chrastným a Čižaticami je mimoriadne 
rozbitý. 
Pretek sa uskutoční za každého počasia. 
 

Doprava: 
Z Košíc autobusom smer Prešov  
(nástupište. č. 21). 
 

Podmienky: 
Platia pravidlá ľahkej atletiky. 
 
 

Štartovné ( BPM  ): 
Elektronicky prihlásení účastníci a 
uhradené štartovné......................8,00 € 
 
Elektronicky prihlásení účastníci a 
neuhradené štartovné................10,00 € 
 
Prihlásený v deň preteku ak nie je 
naplnený limit ..........................12,00 € 
 
M70.............................................0,00 € 
 

Štartovné VCB : 
Účastníci  ( občania z Budimíra, 
Kráľoviec, Vajkoviec, Chrastného, 
Čižatíc ) .......................................3,00 € 
 

Účet: 
(SK35 8330 0000 0020 0153 5196) 
 

Limit BPM, VCB .............. 300 bežcov    
 

Kategórie BPM: 
M1 – muži 18-39 rokov 
M2 – muži 40-49 rokov 
M3 – muži 50-59 rokov 
M4 – muži 60-69 rokov 
Z1  – ženy 18-39 rokov 
Z2  – ženy 40-49 rokov 
Z3  – ženy 50 rokov a viac 

 

Kategória VCB (10 km): 
MB  – muži 18 rokov a viac 
ZB   – ženy 18 rokov a viac 
M70 – muži 70 rokov a viac 

 

Nie je možné zamieňať kategórie!!! 
 
 
 
 
 

Ceny a odmeny BPM: 
Finančné odmeny sú pripravené pre: 
- prví 3 pretekári v kateg. M1 
- prví 3 pretekári v kateg. M2 
- prví 3 pretekári v kateg. M3 
- prví 3 pretekári v kateg. M4 
- prvé 3 pretekárky v kateg. Z1 
- prvé 3 pretekárky v kateg. Z2 
- prvé 3 pretekárky v kateg. Z3 
- prví 3 pretekári v kateg. M70 

 

Ocenení budú aj prví 3 pretekári 
a prvé 3 pretekárky v celkovom 
poradí.  
 

Za prekonanie traťových  rekordov 
BPM  je finančná odmena. 
 

Ceny a odmeny VCB : 
- ocenený každý účastník. 
 

Občerstvenie: 
Občerstvenie a osvieženie bude  na 
trati.  Po preteku je pripravený 
spoločný obed. 
 

Traťový rekord BPM: 
Olexander Babarika    

1:06:31 (rok 2014) 
Ingrid Petnuchová   

1:21:30 (rok 2008) 
 

Telefonický kontakt: 
0948 332 870 – Ing. R. Mazák 
0904 245 254 – Ing. M. Orság 
0904 685 960 – Ing. P. Kolcún 
0902 794 866 – O. Biacovský 
 

e-mail: skbudimir.beh@gmail.com 
Web:   www.skbudimir.webs.com 

Upozornenie: 
- všetci účastníci  sú povinní zabezpečiť si 

individuálne zdravotné poistenie, mať pri 
sebe preukaz poistenca, 

- organizátor BPM, VCB  nepreberá 
zodpovednosť za škody na majetku, alebo 
na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s 
účasťou pretekárov na podujatí, 

- pretekári štartujú na vlastné riziko a sú 
povinní dodržiavať príslušné ustanovenia 
zákona č. 8/2009 Z.z. o  cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
Vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o cestnej premávke, 

- organizátor BPM, VCB  neručí za stratu 
osobných vecí pretekárov počas preteku 
a zároveň upozorňuje pretekárov aby so 
sebou nenosili drahé, hodnotné veci. 

 

Prihláška  
Budimírsky polmaratón 

Veľká cena Budimíra 
( uzatvorené preteky pre občanov obcí Budimír, Kráľovce, 

Vajkovce, Chrastné, Čižatice ) 
 

Prihlášky vypĺňajte elektronicky - 
formulár na: http://www.skbudimir.webs.com 
      

Poznámka: 
Elektronická registrácia  
končí dňa 24.4.2019 do 24.00 hod. 
 

Prihlásiť sa je možné aj v deň preteku pri 
prezentácii, ak nebude naplnený limit 
elektronicky prihlásených bežcov. 
 


