
 
 

POKYNY PRE PRETEKÁROV 
U. S. Steel Family Run – MINIMARATÓN / 1. október 2022 

Nasledovné pokyny si starostlivo prečítajte, pomôžu Vám zorientovať sa v rôznych situáciách v deň 
konania pretekov. 

ŠTART U.S.Steel Family Run - Minimaratón 

Štart U.S.Steel Family Run – Minimaratónu sa uskutoční v sobotu, 1.10.2022 na Hlavnej ul. v priestore 
štartu pred hotelom DoubleTree by Hilton o 16:00 h.    

PREZENTÁCIA A VYZDVIHNUTIE ŠTARTOVÉHO ČÍSLA 

Miesto:  Kulturpark / Alfa, Kukučínova 2, Košice 
Termín: 30.09.2022 (piatok) 10:00 – 19:00 h. 

01.10.2022 (sobota) 09:00 – 15:00 h. 
 
PREBERANIE ŠTARTOVÉHO ČÍSLA NA ZÁKLADE PLNEJ MOCI  
Pretekár môže splnomocniť inú osobu na prevzatie svojho štartového čísla vyplnením a odoslaním 
formulára, ktorý nájde na svojom účte pretekára. (https://registration.kosicemarathon.com)  
Bez uvedeného splnomocnenia nie je možné štartové číslo vydať inej osobe. 

Výnimkou je vyzdvihnutie štartového čísla pre osoby mladšie ako 12 rokov (narodené v mesiaci 
september 20010 alebo neskôr), ktoré sú prihlásené na disciplínu Minimaratón.  
 
NA PREZENTÁCIU SI NEZABUDNITE PRINIESŤ: 
• AKCEPTÁCIU ŠTARTU – každý pretekár, ktorý splnil podmienky účasti na podujatí ju obdrží na svoju e-

mailovú adresu. Nie je potrebné ju tlačiť, stačí umožniť naskenovanie kódu z mobilného telefónu. 
Pretekári mladší ako 18 rokov predložia AKCEPTÁCIU ŠTARTU vytlačenú a podpísanú zákonným 
zástupcom! 

• OBČIANSKY PREUKAZ ALEBO PAS 

ČO DOSTANE ÚČASTNÍK NA PRACOVISKU PREZENTÁCIE PRETEKÁROV MMM 

• ŠTARTOVÉ ČÍSLO, ČIP  

• Obálku s kľúčovými pokynmi k podujatiu  

• Darčekové predmety uvítacieho balíčka a Programový bulletin MMM 2022 

• Pokiaľ si pretekár objednal a zaplatil v procese registrácie prémiové tričko, vyzdvihne si ho priamo 
v Kulturparku na označenom mieste  

NEZABUDNITE 

• Ak ste si v online registrácii zakúpili tričko, nezabudnite si ho vyzdvihnúť na výdajnom mieste v Kulturparku. 

• Každý účastník MMM 2022, ktorý sa preukáže platným štartovným číslom ma možnosť využívať v Košiciach 
mestskú hromadnú dopravu bezplatne a to od piatka 30.9. do nedele 2.10.2022. 

• V potravinách Fajne a v Bistre Fajne (OD Dargov - Štúrova ulica alebo Cassovar – Žriedlová ulica) nakupujte od 
30.9. do 8.10. so skvelou  20% zľavou na všetky produkty značky Fajne. Jediné, čo k tomu potrebujete, je mať 
pri sebe štartové číslo. 

• A nenechajte si ujsť ani špeciálnu 10% zľavu s kódom KOSICE10 na bežeckom e-shope www.top4running.sk. 
Čaká na teba až do 31.10.2022.   

ČO POTREBUJETE NA ŠTART 

ŠTARTOVÉ ČÍSLO, ČIP 

Pretekár sa musí pred vstupom do štartového sektora preukázať štartovým číslom Bez štartového čísla  

mu nebude umožnený vstup do štartového sektora a účasť na podujatí.  

ÚSCHOVŇA  

Najnutnejšie veci si môže pretekár uložiť v úschovni, ktorá bude v prevádzke od 15:00 do 17:00 h. 
v Kulturparku. Vrece na uloženie vecí dostane každý pretekár od obsluhy úschovne. Pre viac informácii 
kontaktujte v tomto mieste náš personál.  

 

https://registration.kosicemarathon.com/
http://www.top4running.sk/


ŠTARTOVÉ ČÍSLO, ČIP A MERANIE ČASOV  

Časy budú merané špičkovou technológiou MYLAPS BibTag. Číslo si pripnite na hruď, nevratný čip je 
nalepený na štartovom čísle. Úprava a zásah do štartového čísla sú zakázané. Čip neprehýbajte a 
neodstraňujte z neho neoprénovú podložku!  BEZ ČIPU NEBUDE VÁŠ VÝKON ZMERANÝ. 

 

ŠTARTOVÝ SEKTOR / ZORADISKO / NÁSTUP NA ŠTART 

Štart - štartová čiara sa nachádza na Hlavnej ul. pri 
hoteli Doubletree by Hilton.  

Pre pretekárov tejto disciplíny je určené príslušné 
Zoradisko / štartový sektor č. so vstupom 
z Námestia Osloboditeľov (pozri mapku).  

Vstup do štartového sektoru je možný iba s platným 
štartovým číslom na danú disciplínu. Štartový 
sektor bude otvorený v primeranom predstihu pred 
štartom danej disciplíny. Pretekár môže štartový 
sektor v prípade potreby opakovane opustiť a do 
sektora sa vrátiť. V priestore pri štartovom sektore 
budú k dispozícii mobilné toalety. Ďalšie mobilné 
toalety budú v rozvičovacej zóne. 

V určenom čase sa v doprovode usporiadateľov 
presuniete do zóny štartu. Dbajte na ich pokyny 
a usmernenia.  

 

 

 

TRAŤ MINIMARATÓNU 

Dĺžka trate Minimaratónu 2022 je 4 km.  
• Štart a cieľ Minimaratónu sa nachádza na Hlavnej ulici, medzi OD Dargov a hotelom Doubletree 

by Hilton. 
• Hlavná ul. - západ na obrátku pred križovatkou Hlavná – Bačíkova – Továrenská 
• Návrat po východnej strane Hlavnej ulice  
• Odbočenie na Univerzitnú ul.,  
• Cez Hrnčiarsku na Podtatranského  
• Cez most ponad Štefánikovu ul. do Mestského parku.  
• Po okruhu v Mestskom parku sa bežci vracajú cez Mlynskú ul. na Hlavnú ul. a do cieľa totožného 

so štartom. 
 
Mapu trate nájdete na konci týchto pokynov na www.kosicemarathon.com.  
 

OBČERSTVENIE 

Občerstvenie bude k dispozícii po dobehnutí do cieľa.  
 

TOALETY  

Prenosné toalety budú k dispozícii v priestore štartu a cieľa. Toalety pred štartom nájdete na miestach 
ako sú popísané v odsekoch vyššie.   

LEKÁRSKA POMOC 

Nachádza sa v priestore štartu a cieľa.  

CIEĽ  

Cieľ sa nachádza na rovnakom mieste ako štart. Každý pretekár, ktorý prebehne cieľovou čiarou sa 
neodkladne presúva do cieľového servisu. Tam si vyzdvihne medailu, občerstvenie a pokračuje ďalej 
bez zdržania von zo zóny cieľového servisu.  
 
 

http://www.kosicemarathon.com/


VYHLÁSENIE VÍŤAZOV 

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční v priestore štartu a cieľa od 16:45. 
Minimaratón muži – prví traja 
Minimaratón ženy – prvé tri 
 

UKONČENIE PODUJATIA 

Preteky budú ukončené o 17.30 hod.  

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A UPOZORNENIA 

Podmienky účasti na U.S.Steel Family Run – Minimaratón upravujú Všeobecné podmienky podujatia, 
ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.  

• Všetci pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť. 

• Účastníci Minimaratónu do 12 rokov musia bežať v sprievode dospelej osoby, riadne prihlásenej 
a zaregistrovanej na toto podujatie.  

• Každý pretekár je osobne zodpovedný za rozhodnutie o svojej fyzickej pripravenosti a schopnosti 
absolvovať celú vzdialenosť ním zvolenej disciplíny. 

• Sprevádzanie Účastníkov inými osobami po trati Podujatia chôdzou, behom, na bicykloch a 
obdobných prepravných zariadeniach je zakázané a môže mať za následok diskvalifikáciu takto 
sprevádzaného Účastníka. Na bicykloch alebo obdobných prepravných zariadeniach sa môžu po 
trati pohybovať iba osoby akreditované a riadne označené Organizátorom, za účelom plnenia úloh 
definovaných Organizátorom. 

• Z bezpečnostných dôvodov je zakázané mať počas pretekov na ušiach slúchadlá a  používať 
prehrávače hudby. Porušenie tohto zákazu dáva organizátorovi právo na diskvalifikáciu pretekára. 

• Účasť pretekára s dieťaťom v kočiari je vo všetkých disciplínach Podujatí zakázaná, ak Propozície 
konkrétneho Podujatia nehovoria inak. 
 

PROSÍME, DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE ÚPLNÉ ZNENIE POKYNOV PRE PRETEKÁROV NA 
WWW.KOSICEMARATHON.COM. 

 
Prajeme všetkým príjemný a úspešný maratónsky víkend v Košiciach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA TRATE – U.S.STEEL FAMILY RUN - MINIMARATÓN 
 
Trať U.S.Steel Family Run – Minimaratón je po úpravách v roku 2022 dlhá 4 km. 

 

U.S.Steel Family Run - Minimaratón - Mapa trate 
Mapa trate (pdf)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=PxcIOzjP5Bw&feature=emb_title
https://www.kosicemarathon.com/wp-content/uploads/2022/09/mapa_minimaraton.pdf


 
 


