
 

 
Dobrovoľníci – usporiadatelia na trati MMM v Košiciach 
 
Keď máš záujem a predpokladáš, že zvládneš úlohy usporiadateľa na trati 
MMM, pridaj sa k nám – k teamu usporiadateľov MMM. 
 
Termín: 2.10.2011  
 
Úlohy usporiadateľa na trati – dobrovoľníka 

• dohliada na plynulý priebeh pretekov na pridelenom stanovišti na trati MMM, 
• spolupracuje so zložkami dopravnej, poriadkovej a mestskej polície,  
• vystupuje dôstojne, správa sa úctivo, ale dôrazne zakročuje vo veci poriadku na trati, 
• upozorňuje občanov, divákov na prebiehajúce preteky v danom úseku, 
• vyzýva nedisciplinovaných divákov k zjednaniu nápravy v prípadoch obmedzovania,  
 alebo ohrozovania priebehu pretekov, 
• v prípade neuposlúchnutia výzvy privolá najbližšiu hliadku polície, 
• zabezpečuje, aby na trati MMM nepremávali neoznačení bicyklisti, ktorých zastavuje  
 a vyzýva k opusteniu trate,  
• vozidlá prichádzajúce k trati zastavuje tak, aby nebol obmedzený, alebo ohrozený 

priebeh pretekov, 
• upozorní vodiča na priebeh pretekov a vysvetlí trasu trate MMM. Určí čas a spôsob 

križovania trate, s prihliadnutím na okamžitý stav na trati v danom úseku. V prípade 
neuposlúchnutia výzvy privolá najbližšiu hliadku polície 

• vozidlá označené pre potreby MMM nezastavuje, ani neobmedzuje v činnosti. 
 
Trať 88. ročníka MMM  
je totožná s predchádzajúcim ročníkom.  
Bežci, vozičkári a kor-čuliari absolvujú preteky po nasledovných miestnych cestných 
komunikáciách: 
Štart a cieľ pred hotelom Hilton - Hlavná - Komenského - Kostolianska - areál Anička - teni-
nisové kurty - Kostolianska - Vodárenska - Hlinkova - Národná Trieda - Štefánikova – Protifa-
šistických bojovníkov - Jantárová - Južná trieda - obrátka pri hoteli Centrum - Južná trieda -
Holubyho - Rastislavova - Moyzesova - Čsl.armády - Festivalovo nám.- Watsonova- Komen-
ského - Hlavná a po obrátke pred cieľom ešte raz ten istý okruh. 
Vozičkári a korčuliari majú cieľ na Nám.MMM pri strojníckej priemyslovke.   
 
Prihlás sa emailom na info@kosicemarathon.com najneskôr do 31.8.2011. 
V prihláške uveď Priezvisko, Meno, Adresu, Dátum narodenia, mobil a email 
 
 


