
 

 

Propozície 47.ročníka Behu 

Olšavskou dolinou 2022  
 

 
.. 



  
 

 
 

Usporiadateľ : OŠK BLAŽICE a OBEC BLAŽICE 

 

Termín : 22. mája 2022 - nedeľa o 11:00 hod. 13:00 hod. 
 

 

Rozsah a obmedzenia budú definitívne známe až na základe 
aktuálnej pandemickej situácie a rozhodnutia RÚVZ a ÚVZ SR. 
 

 

ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO ZRUŠIŤ BEH,ALEBO ZMENIŤ 

PODMIENKY !!! 

 

Štart a cieľ : Blažice okres Košice - okolie. Štart a cieľ pred kultúrnym  domom. 

 

Účastníci       :           Všetci pretekári, ktorí sa prezentovali do 10:30 hod. 

 

Kategórie : „A“ – muži absolútne poradie    

   „B“ – muži 40-49 rokov 

   „C“ -  muži 50-59 rokov 

   „D“ – muži 60-69 rokov 

„E“ – muži nad 70 rokov 

„JM“- juniori /19 rokov a menej/ 

 

 



„F“ – ženy absolútne poradie              

   „G“ – ženy 40-49 rokov  

„H“ – ženy nad 50 rokov 

„I“ -   ženy nad 60 rokov 

„JŽ“- juniorky /19 rokov a menej/ 

 

Hodnotenie : Hodnotí sa poradie pretekárov v každej vekovej kategórií podľa  

                                    týchto propozícii 

 

Trať  : Trať meria 16 000 m, jej povrch je čisto asfaltovaný. 

   Povedie  cez  obce    Blažice,  Ruskov,  Ďurkov,  Olšovany, 

                                   Vyšný Čaj,  Nižný Čaj,  Bohdanovce  a  späť  do  Blažíc. 

 

Ceny               : Prví traja v absolútnom poradí mužov, žien a  traja vo všetkých 

ostatných kategóriách obdržia finančné odmeny. Finančné odmeny 

v jednotlivých kategóriách sú súčasťou propozícii.  

                              

Občerstvenie :       Bude  podávané na  občerstvovacích staniciach v obci Olšovany na 8 km                                   

v Nižnom Čaji cca 12 km a v cieli vo veľmi obmedzenom počte 

a spôsobe !!! 

 

Štartovné :          12 € prihlásení on-line a zaplatení na účet do 17.5.2022 
 

                                   nezaplatení budú so štartovnej listiny vyradzovaní po 5 dňoch 

 

                                   od 18.5.2022 do 22.5.2022 15 € 
                                    

            

Registrácia: na 47.ročník Behu Olšavskou dolinou  končí 17.5.2022/utorok/o 24:00 

hodine, alebo po naplnení max.počtu 350 bežcov/kyň.  Po tomto termíne, alebo po  

naplnení počtu pretekárov už nie je možná registrácia. 

 

INFO+PRIHLASOVANIE ON LINE: 

 

www.beh.sk , www.behblazicerun.sk,www.pretekaj.sk 

 

Prihlasovací formulár BLAŽICE 2022 

 
https://pretekaj.sk/sk/podujatia/blazice2022 

 

 

Prezentácia  :     V deň pretekov kultúrny dom  Blažice od 8:30 hod. do 10:30 hod. 

                               

Šatne           :     Nebudú   zabezpečené!!! 

 

Protesty     :   Možno ich  podať 15 min. po vyhlásení oficiálnych výsledkov hlavnému 

                        rozhodcovi vkladom 20 €  

 

Zdrav. služba :     Zabezpečí  usporiadateľ. 

 

Strava a občerstvenie :  Bude prispôsobené podľa pandemických opatrení 

http://www.beh.sk/
http://www.behblazicerun.sk/


 

Rôzne             : Všetci pretekári sú povinní dodržiavať pri bežeckých pretekoch 

pravidlá cestnej premávky, pretože beh  sa  uskutoční  za  otvorenej  

cestnej  premávky. 

   Preteky sa uskutočnia za každého počasia. 

 

Doprava       :             Organizátor tohto roku nezabezpečuje !!!  

 

Organizačný štáb :           Juraj        Gmitro      -       starosta obce  

                                               Dušan       Štefáni        -       prezident OŠK  

                 Ladislav    Sedlák        -       zástupca starostu  

                                               Gabriel      Konrády     -       poslanec OZ  

                                               Jozef          Staňo          -       poslanec OZ 

                           

 

Riaditeľ pretekov  :           Dušan  Štefáni        -     prezident OŠK Blažice 

Hlavný usporiadateľ  :      Ladislav   Sedlák     -     hlavný usporiadateľ 

Hlavný rozhodca   :           Peter Buc                 -      peter.buc1959@gmail.com,0905299189 

   

Usporiadateľ :                      OŠK Blažice dusanstefani@centrum.sk  0917 953 344 

                                               Obec Blažice blazice@azet.sk  0910 976 131, 055/6941106 

Web:                                      www.behblazicerun.sk 

                                               www.beh.sk,www.pretekaj.sk  

       

                        Organizátor garantuje účastníkom behu účastnícku medailu.  
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Finančné  odmeny bežcov na  

47. ročníku Behu Olšavskou dolinou – Blažice 2022 

Muži : 

A kategória  /abs. poradie/: 1. miesto:  250,- €   

                       2. miesto:   110,- € 

                       3. miesto:    60,- € 

                                                   

B kategória  /40-49 rokov/ : 1. miesto:      60,- € 

                                                   2. miesto:      50,- € 

                                                   3. miesto:      40,- € 

 

C kategória  /50-59 rokov/:  1. miesto:    40,- €  

                                                    2. miesto:    30,- € 

                         3. miesto:    20,- € 

 

D kategória  /60-69 rokov/:  1. miesto:  40,- €  

                                                    2. miesto:  30,- € 

                                                    3. miesto:  20,- € 

 

E kategória/nad 70 rokov/:       1. miesto:  40,- €  

                                                    2. miesto:  30,- € 

                                                    3. miesto:  20,- € 

 

 



JM kategória/do 19 rokov/:      1. miesto:  40,- €  

                                                    2. miesto:  30,- € 

                                                    3. miesto:  20,- € 

ŽENY: 

F kategória  absolut.ženy :        1. miesto:   150,-€ 

                         2. miesto:     70,- € 

                                                     3. miesto:     40,- € 

                                                     

G kategória  /40-49 rokov/:         1. miesto:    60,-€ 

                           2. miesto:     50,-€ 

                                                      3. miesto:     40,-€ 

 

H kategória  /nad 50 rokov/:       1. miesto:    40,-€ 

                           2. miesto:    30,-€ 

                                                      3. miesto:    20,-€ 

 

 

I kategória  /nad 60 rokov/:        1. miesto:    40,-€ 

                           2. miesto:    30,-€ 

                                                      3. miesto:    20,-€ 

 

JŽ kategória/do 19 rokov/:          1. miesto:   40,- €  

                                                       2. miesto:   30,- € 

                                                       3. miesto:   20,- € 
                                Dušan    ŠTEFÁNI 

                                                                                   Riaditeľ pretekov Blažice   

Traťové rekordy: 
Ženy: Alena Močariová                              ČSSR         1989   54:37 

Muži: Wycliffe Kipkorir Biwot                  KEŇA        2017  47:04 

       ZA PREKONANIE TRAŤOVÝCH REKORDOV M+Ž  200 € 
 

             

 

            


