
                           

OPATRENIA COVID-19 

NA 97. ROČNÍKU MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU 

 

Aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia Covid-19 si vyžaduje zavedenie opatrení 

v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného 

zdravotníctva. 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K OPATRENIAM 

• V spolupráci s Hlavným hygienikom SR a Úradom verejného zdravotníctva zostavil 

organizátor komplexný Covid-19 manuál, ktorý definuje všetky preventívne opatrenia na 

ochranu zdravia účastníkov, divákov, hostí i organizátorov podujatia. 

• Organizátor zostavil samostatný Covid-19 tím, ktorý bude po celú dobu podujatia dohliadať 

na dodržiavanie opatrení definovaných v manuáli. 

• Organizátor vyzýva divákov a fanúšikov, aby zvážili svoju osobnú účasť na podujatí v tomto 

roku a radšej si atmosféru najstaršieho európskeho maratónu tentokrát vychutnali pri 

televíznej obrazovke vďaka živému prenosu RTVS na Jednotke. 

• Organizátor zabezpečí pravidelnú dezinfekciu všetkých oficiálnych priestorov podujatia, 

dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk. 

• Organizačné tímy na všetkých úsekoch budú vybavené počas konania podujatia ochrannými 

rúškami a ochrannými prostriedkami. 

• Vstup do uzavretých priestorov podujatia bude minimalizovaný iba k vyzdvihnutiu 

štartových čísel, bude kontrolovaný, umožnení iba s rúškom resp. iným prekrytím horných 

dýchacích ciest, po dezinfekcií rúk a pravidelnej dezinfekcii všetkých týchto priestorov.  

• Organizátor zverejní v zmysle aktuálneho Opatrenia ÚVZSR oznam s informáciou pre 

pretekárov a divákov o príslušných hygienických nariadeniach vydaných ÚVZSR. 

 

INFORMÁCIE K PRIEBEHU PRETEKOV 

• Jedinou zachovanou hlavnou disciplínou v programe MMM 2020 je disciplína Maratón, 

ktorá odštartuje v nedeľu 4.10. v ranných hodinách ako zvyčajne. 

• U.S.Steel Family Run - Minimaratón sa definitívne presúva na sobotu 3. októbra 2020 so 

štartom v popoludňajších hodinách. 

• Disciplíny Polmaratón, Štafeta Magna 4x1/4 maratón, Inline&Hendbike sa v roku 2020 

neuskutočnia. 

• Z pretekov sú vylúčení všetci zahraniční účastníci s výnimkou elitných atlétov, ktorým bola 

udelená výnimka Hlavným hygienikom SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR a cudzincov s dlhodobým pobytom v SR. 

• Okrem doteraz známych potvrdení a postupov je nutné rátať i s novým dokumentom – 

Čestné prehlásenie bežca MMM. Dokument, súvisiaci s prevenciou pred ochorením Covid 

19, dostanú všetci účastníci vopred do svojej e-mailovej schránky a do Košíc prídu už s 

vyplnením a podpísaným prehlásením. 

• Na štart budú bežci nastupovať s prekrytými hornými dýchacími cestami ako je to už 

obvyklé. Bežať budú môcť samozrejme už bez rúška. 

• Na občerstvovacích staniciach budú nápoje iba v uzatvorených fľašiach. Nebude k dispozícii 

ovocie a iné tuhé formy potravín. Energetické podporné prostriedky si pre vlastnú potrebu 

musí na trať zobrať pretekár sám. 



                           

• Rokmi zaužívaný set pre účastníkov (tričko, športový vak) sme v tomto roku nahradil 

organizátor vybavením, ktoré účastníkov nie len poteší, ale i ochráni. Bežci sa tento rok 

môžu tešiť na multifunkčnú buff šatku, ktorá im nahradí povinné rúško na štarte a v cieli a 

tiež na veľmi praktickú bežeckú ľadvinku, ktorá neobmedzuje bežca pri výkone a bežec si 

do nej odloží šatku, rúško, energetické gély, vlastnú dezinfekciu a pod. 

• Pracovisko prezentácie pretekárov sa presúva z nákupného centra Aupark Košice do 

priestrannejšieho areálu Kulturparku. 

 

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE, ŽE MOJA DISCIPLÍNA BOLA ZRUŠENÁ? 

V takomto prípade máme pre účastníkov pripravenú výnimku z našich Všeobecných 

podmienok súvisiacich so zaplateným štartovým poplatkom a pre zaregistrovaných bežcov sú 

pripravené tieto možnosti: 

• Celá registrácia i s platbou bude presunutá na najbližší ročník MMM, ktorý sa uskutoční 3. 

októbra 2021. 

• Zaregistrovaný bežec bude mať okrem toho aj ďalšiu možnosť a to požiadať o vrátenie 

štartovného. 

• V prípade, že bude chcieť účastník podujatie podporiť a vyjadriť svoju solidárnosť, môže sa 

rozhodnúť darovať organizátorovi svoje štartovné a nenárokovať si jeho presunutie ani 

vrátanie. 


