
1. Mini KK 
 

Sprievodné podujatie 
  

BRIDGESTONE 44. MEDZINÁRODNÉHO POULIČNÉHO BEHU 

 KOMÁRNO - KOMÁROM                                                       

22. apríla 2018 

 

PROPOZÍCIE 

 

ORGANIZÁTOR:            Bežecký spolok Komárom - Európa (KEFE - Komárom) 

Patronát nad pretekmi prevzal:   Bálint Turi  – viceprimátor Mesta Komárom / HU / 

  

CIEĽ  PRETEKOV: 

- popularizovanie behu medzi škôlkarmi a žiakmi ZŠ 
- upevňovanie vzťahov v rámci bežeckej komunity 
- napomôcť výchove k zdravému životnému štýlu  

 

Forma súťaže : 

- otvorená propagačná súťaž pre škôlkarov a žiakov ZŠ 
 

USPORIADATELIA :  

RIADITELIA SÚŤAŽE :                                               Edit Sárosdi a Beáta Sebő 

VEDÚCI USPORIADATEĽSKEJ KOMISIE:              Eleonóra Ágh a Beáta Dobay 

PREDSEDA ROZHODCOVSKEJ KOMISIE:           Ágh Barbara  

 

DÁTUM  KONANIA PRETEKOV:         22. APRÍL 2018 (nedeľa) 

 

STREDISKO SÚŤAŽE:       Mestská športová hala v Komárome - Maďarsko  

                   (Czuczor  Gergely u. 65) 

 

MIESTO KONANIA PRETEKOV:  ulice v blízkosti Športovej haly v Komárome - Maďarsko 

Štart:     :       Športová hala v Komárome   (Maďarsko) 

Cieľ    :       Športová hala v Komárome   (Maďarsko) 



Prihlásenie sa na preteky cez internet:  od 1. marca 2018 do 16. apríla 2018  

Prihláška: agh.barbara@gmail.com 

 

Pri registrácii treba  presne  uviesť meno, kategóriu názov  alebo školy, alebo materskej  školy. 

 

Štartovné: ZDARMA 

Štartovné čísla predstavitelia jednotlivých školských zariadení, príp. rodičia môžu prevziať 

v stredisku súťaže  dňa 21. apríla 2018  od 12.00 hod. do 16.00 hod. alebo  v deň súťaže  

22. apríla 2018 od 8,00 hod. do 09,00 hod. 

   

Každý pretekár bude obdarovaný s medailou a maličkým prekvapením. 

 

KATEGÓRIE: 

Škôlkari:   cca. 200 m  

1-4 roč. ZŠ:    cca. 500 m  

5-8(9) roč. ZŠ:   cca.. 1000 m  

 

ŠTART PRETEKOV : 

Škôlkari:  10.00 hod.    

1-4 roč. ZŠ:   10:15 hod.    

5-8(9) roč. ZŠ: 10:45 hod.     

         

Rozcvičenie: v blízkosti miesta štartu od 9.45 hod pre škôlkarov a 1-4. roč. ZŠ,               

a od 10.00 hod. pre 5-8 (9) roč. s Éva  Szalai, učiteľkou tanca a aerobiku. 

 

OSTATNÉ: 

- žiadame každého pretekára o udržanie čistoty a poriadku na trase pretekov; 
- pretekári musia mať povolenia zúčastniť sa na pretekoch od rodičov; 
- Pred pretekmi v stredisku súťaže deti budú zabávať animátori! 
- NEDOPORUČUJEME štartujúcim, aby v priebehu behu mali obe slúchadlá 

a počúvali  hudbu, alebo sa venovali iným rušivým elementom. 
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