
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK  MMM 2016 
 
  Organizátor:   Maratónsky klub Košice 

                             Pri jazdiarni 1 
                            043 04 Košice 

                                                                                                     
Podľa zákona o organizovaní verejných športových podujatí, č.1/2014 Z.z. § 6 ods. 4, organizátor 

93.ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, za účelom bezpečnosti, ochrany zdravia, 

životného prostredia a plynulého priebehu pretekov vydáva NÁVŠTEVNÝ PORIADOK  MMM 2016 

v nasledovnom znení: 

 

1/ MMM a jeho športové disciplíny prebiehajú po cestných komunikáciách mesta Košice pri vylúčení 

cestnej premávky. K trati je voľný (okrem vyhradených zón), bezplatný prístup divákov, ktorí sa stávajú 

účastníkmi podujatia. 

 

2/ Obmedzenia vstupu verejnosti a divákov sú vo vyhradených zónach: 

    a/ Štart / Cieľ, 

    b/ Hlavná ul. priestor vyhlasovania víťazov, 

    c/ Hlavná ulica s ohraničením prenosnými zábranami, 

        Prechádzanie cez trať MMM je len vo vyhradených koridoroch. 

    d/ Cieľ Inline a vozičkárov, na Moyzesovej ulici pri odbočke do Bačíkovej ul. 

    e/ Cieľový servis v zóna za priestorom Štart / Cieľ. 

 

3/ Pre verejnosť a účastníkov podujatia sú vyhradené aj dve tribúny na západnej strane Hlavnej Ulice 

v priestore štartu a cieľa. Vstup na tieto tribúny je bezplatný. 

 

4/ Trať MMM: Štart a cieľ pred hotelom Hilton - Hlavná - Komenského - Kostolianska - Areál Anička - 

Tenisové kurty - Kostolianska - Vodárenska - Hlinkova - Národná Trieda - Štefániko-va - Protifašistických 

bojovníkov - Jantárová - Južná trieda - obrátka pri hoteli Centrum - Južná trieda - Holubyho - Rastislavova - 

Moyzesova - Čsl.armády - Festivalové nám. - Watsonova - Komenského - Hlavná. Polmaratónci do cieľa 

a maratónci po obrátke pred cieľom, ešte raz ten istý okruh.  

Vozičkári a Inline korčuliari štartujú na rovnakom mieste, len na jedno kolo, s predĺžením trate (cca od 

09.25 do 10:30 hod.) na Južnej triede po most pri VSS  a späť na pôvodnú trať pri Holubyho ul., s cieľom 

na Moyzesovej ulici pri odbočke na Bačíkovu ulicu. 

 

5/ Účastníci podujatia aj náhodní chodci, ktorí sú v kontakte s traťou MMM, alebo do nej vstupujú sú 

povinní sa správať tak, aby neohrozili, ani neobmedzili pretekárov. Sú povinní plniť príkazy a nariadenia 

polície a usporiadateľskej služby. 

 

6/ Účastníci podujatia musia dodržiavať povinnosti a zákazy vyplývajúce zo Zákona o organizovaní 

verejných športových podujatí č.1/2014 Z.z. uvedené v §15 a §16.  

 

7/ Mestská hromadná doprava premáva podľa osobitného režimu. Vývesky o obmedzení a presmerovaní 

MHD sú na všetkých dotknutých zastávkach MHD. 



 

 

8/  Úplná uzávierka cestných komunikácií na trase MMM sa začne od 7:30 hod. na Nám. Osloboditeľov, 

kde je rozcvičovací priestor pre bežcov. Od 8:30 hod. musia motoristi počítať s obmedzeniami 

a regulovaním cestnej premávky na celej trase MMM. 

Vylúčenie cestnej dopravy po trase pretekov MMM znamená zákaz pohybu akých koľvek vozidiel, vrátane 

cyklistov. Na trať môžu vstupovať iba vozidla organizátora s označením.  

Obmedzenia v cestnej doprave končia priebežne, podľa pohybu pretekárov po trati MMM. v čase 14:30 – 

15:00  hod. Ukončenie podujatia je o 15:00 hod. 

 

9/ Obchádzky pre cestnú dopravu počas MMM:   

    (informácia podaná pre motoristov) 

 

SMER  Prešov - Centrum a opačne 

- z diaľnice od Prešova sa autom dostanete po odbočenie do Tesca a mestskej časti Džungla,    

         prípadne cez Rampovú ul. do širšieho centra, 

- vozidlá prichádzajúce  po Palackého ulici do centra budú odklonené smerom na ul.Protifašistických  

          bojovníkov - Štefanikovu ul. a na kruhovom objazde odklonené na Masarykovu ulicu s príjazdom na  

          predstaničný priestor. Bočnými ulicami sa autom dostanete až na Študenstskú ulicu a následne po  

          Hlinkovej smer Tesco, Prešov . 

 

Smer Južná trieda od Barce 

- z Južnej triedy je umožnený prejazd Jantárovou ulicou až na križovatku s ulicou Palackého.  

            Na tomto úseku, od Palackého ulici nebude umožnená cestná premávka vozidiel smerom na Južnú  

            triedu. 

 

Smer od Železníkov na Rastislavovu 

- z Gemerskej ulice Vás odklonia na Rastislavovu smerom na Juh. Oproti Vám, od Holubyho ulice,  

             pobežia maratónci.      

 

Smer po Moldavskej do centra  

- vozidlá odklonia na križovatke Žižkova-Kuzmányho. 

 

Smer Podhradová cez Vodárenskú 

- Vodárenská je dočasným DZ zjednosmernená od Hlinkovej v smere na Podhradovú (v opačnom  

           smere bežia maratónci).Sťažený je prejazd križovatkou Kostolianska cesta – Cesta pod Hradovou  

           ( len podľa pokynov polície). 

 

Smer z  Terasy ku amfiteátru 

- autom prejdete Festivalové nám. a do centra po Kuzmányho ulicu. Po Kuzmányho ulici až  

         ku križovatke Štúrova - Moldavská - Žižkova. 

 

Smer Margecany, Sp. Nová Ves,  

- Z Tr.SNP pred Festivalovým nám. je umožnený prejazd do protismeru cez koľajište v smere na 

ulicu Watsonovu. Watsonova ulica je rozdelená dopravnými kužeľmi. Jazdné pruhy smerom ku 

Komenského ulici sú vyhradené pre bežcov. Na opačnej strane bude obojsmerná premávka po ulicu 

Hurbanovu. Odbočením na ulicu F. Urbánka sa vozidlom dostanete z mesta od-do Čermeľa, na 

Podhradovú a v smere  Margecany, Sp. Nová Ves. 

 

Smer Kysak, ZOO Kavečany  

- premávka presmerovaná na Kostolianskej ceste cez železničné priecestie do Ťahanoviec na Mag- 

          nezitársku ulicu. Po tejto trase cez Magnezitársku sa dostanete z mesta na smer Kysak do mesta.  

          Na vyznačenej odbočke po účelovej komunikácii je prístup do ZOO Kavečany. 



                                    

 

 

 


