
6. ročník PREŠOVSKÝ KILOMETER 2018 - propozície 

 

                            

Š.K Velodróm Prešov,  ABC centrum voľného času pod záštitou primátorky 
mesta usporiadajú 6. ročník  podujatia Prešovský kilometer 

 
Dátum a miesto :          06.10.2018  
Čestný riaditeľ:            Ing. Andrea Turčanová – primátorka mesta 
Riaditeľ pretekov :       Ing. Juraj Kollár, 0903 880665   
Tajomník pretekov :    Miloš Kollár 0903 625662  

Zdravotná služba:  FALCK SK    
 
Dátum a miesto: cyklistický štadión (velodróm), sobota 06.10.2018 
Prezentácia:  Cyklistický štadión od 8:30 do 10:30, Športová ulica 4, Prešov 
Štart:  prvý štart je od 11:00 
Kategórie:     Baby:                             rok narodenia  2014 a mladší 
                       Mikro:                           rok narodenia  2012 – 2013 
                       Mili:                               rok narodenia  2010 – 2011 
                       Mini:                              rok narodenia  2008 – 2009 
                       Mladší žiaci a žiačky:  rok narodenia  2006 – 2007 
                       Starší žiaci a žiačky:    rok narodenia  2004 – 2005 
                       Kadetky:                       rok narodenia  2003 – 2002  
                       Kadeti:                          rok narodenia  2002 – 2001  
                       Juniorky:                      rok narodenia  2000 – 1999  
                       Juniori:                         rok narodenia  2000 -  1999  
                       Ženy:                             rok narodenia  1999 – 1977 
                       Muži:                             rok narodenia  1999 – 1977 
                       Dámy:                           rok narodenia  1976 – 1956  
                       Páni:                              rok narodenia  1976 – 1956      
                       Seniorky:                      rok narodenia  1955 - starší 
                       Seniori:                         rok narodenia  1955 – starší.  
Dĺžka trate :       predškoláci                                              1 okruh        (333 m) 
                             mladšie žiačky a mladší žiaci                1,5 okruhu  (500m)   
                             ostatné kategórie                                   3 okruhy      (1000m) 



Pretekať sa bude na nájazdovom chodníku a betónovom ovále podľa 
schopností pretekárov. Každému účastníkovi sa meria čas. Pretekať sa bude 
formou stíhacej jazdy (dvojica proti sebe). 
 
Vyhodnotenie a ceny: vyhodnotenie bude prebiehať priebežne , ceny  
                                         účastnícky diplom s dosiahnutým časom a prvý traja        
                                         v každej kategórii medaila.            
 
Štartovné:       Kategória Baby       0€ 
                          Mikro, Mili,  Mini   1€                  
                          Ostatné kategórie  2€ 
                                                       
  
Rôzne:   Pre všetkých účastníkov podujatia je povinná prilba, pri jazdení na      
                velodróme prosíme dodržiavať pokyny organizátorov a rozhodcov,  
                každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť, za maloletých  
                účastníkov je zodpovedný zákonný zástupca. 
 
 
Informácie:  tel. kontakt:  0903 625 662  
                        mail: velodrompresov@gmail.com  
 
 
                                                                                             Ing. Juraj Kollár 
                                                                              predseda Š.K. Velodróm Prešov                 
 
 


