CEny PrE víťazov KySuCKého maratónu 2019
maratón

2018

Vlaňajší ročník: Čadca - Krásno - Stará Bystrica - Čadca

Hlavní sponzori
Slovensko

Muži + žENY absolútNE poradiE

Spoločná kategória

1. miesto 500 €, prémia pre 1. bežca
+ pohár od zakladateľa KM
a prvého predsedu organizačného
výboru JUDr. Antona Blahu
+ putovný pohár od Ivana Čierneho
2. miesto 200 €
3. miesto 150 €
4. miesto 100 €
5. miesto 50 €

Sponzori

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

miesto
miesto
miesto
miesto
miesto
miesto
miesto

300 € + pohár prednostu
Okresného úradu Čadca
80 € + vecná cena
60 € + vecná cena
40 € + vecná cena
20 € + vecná cena
vecná cena
vecná cena
vecná cena

Muži do 40 roKoV

1. miesto
2. miesto
3. miesto

80 €
50 €
30 €

+ vecná cena
+ vecná cena
+ vecná cena

Muži Nad 50 roKoV

1. miesto
2. miesto
3. miesto

80 €
50 €
30 €

+ vecná cena
+ vecná cena
+ vecná cena

Muži Nad 40 roKoV Muži Nad 60 roKoV

1. miesto
2. miesto
3. miesto

80 €
50 €
30 €

+ vecná cena
+ vecná cena
+ vecná cena

1. miesto
2. miesto
3. miesto

80 €
50 €
30 €

+ vecná cena
+ vecná cena
+ vecná cena

Okres Čadca a KNM : 1. miesto pohár – OK Kysuce
1. až 8. miesto – vecné ceny

maratón – ŠtafEta
Muži: 1. – 3. miesto – vecná cena
Ženy: 1. – 3. miesto – vecná cena
Zmiešaná štafeta (2 muži a 2 ženy): 1. – 3. miesto – vecná cena

SPoluorganizátori

Žilinský

samosprávny kraj

Kysucký
maratón

22. jún 2019

žENY poradiE
1. miesto

Mesto Čadca

Polmaratón
Víťaz: absolútne poradie – vecná cena + pohár KKM
Muži do 50 rokov: 1. – 5. miesto – vecné ceny
Muži nad 50 rokov: 1. – 5. miesto – vecné ceny
Ženy do 40 rokov: 1. – 5. miesto – vecné ceny
Ženy nad 40 rokov: 1. – 5. miesto – vecné ceny
Celková víťazka získa pohár.

PAJMI, S.R.O.

Všetci dostanú medailu,
Tričko s logom KM, štartovné číslo, propagačný
materiál, suveníry a občerstvenie.

45.

Na trati budú ešte dve tajné prémie.

ToMbola

Všetkých srdečne pozývame.
bude sa žrebovať 10 cien.

jubilejný
ročník
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66. ročník
od založenia KM

20. ročník minimaratónu
17. ročník polmaratónu
4. ročník maratónskej štafety

Ďakujeme sponzorom a partnerom

www.KysucKyMaraToN.sK

info@kysuckymaraton.sk

Vážení priatelia,
účastníci Kysuckého
maratónu
a priaznivci športu,

blíži sa jubilejný 45. ročník Kysuckého maratónu – najväčšieho športového sviatku
v našom regióne a druhého najstaršieho maratónu na Slovensku. Verím, že aj rok 2019
bude pre bežcov, ktorí nás poctia svojou účasťou, šťastným
a úspešným rokom. Nová trasa Čadca – Krásno nad Kysucou
– Stará Bystrica, ktorú vlani organizátori zvolili, sa ukázala
dobrou voľbou a ja verím, že aj v tomto roku ju maratónci zabehnú v dobrom zdraví a žičlivej atmosfére kysuckých fanúšikov.
Som rád, že Kysuce a Čadca majú dlhodobo pozitívny vzťah
k atletike. Maratón je najkrajšou a zároveň aj najnáročnejšou
bežeckou disciplínou. Preverí fyzické danosti, schopnosti a vytrvalosť bežcov, ale aj ich psychickú pohodu, vyrovnanosť a sebadôveru. Sú to dôležité vlastnosti, ktoré potrebujeme
neustále rozvíjať nielen v oblasti športu, aj v každodennom živote.
Teší ma dlhodobý medzinárodný charakter Kysuckého maratónu, ako aj to, že sa ho každý rok zúčastňujú bežci z nášho
partnerského poľského mesta Toruń. Dobrou správou je, že sa
minimaratónu, ktorý je súčasťou tohto veľkého športového
dňa, z roka na rok zúčastňuje aj značný počet detí a mládeže
z nášho mesta. Budem rád, keď si čoraz viac rodičov uvedomí,
že pohyb a šport sú pre deti nezastupiteľné.
Želám si, aby organizátori 45. ročníka Kysuckého maratónu
pripravili atraktívne podujatie na vysokej úrovni, aby sa ho zúčastnilo čo najviac bežcov zo Slovenska i zo zahraničia a aby
všetci jeho návštevníci prežili v našom meste a regióne v srdečnej atmosfére krásny a zaujímavý deň.
Všetkým bežcom prajem veľa osobného šťastia a vytrvalosti
na trati, optimálne počasie a podporu publika.
Športu zdar!

Ing. Milan Gura

primátor mesta Čadca

Kysucký
maratón
KatEgóriE

2019

maratón
muži + ženy – absolútne poradie
Muži do 40 rokov
Ženy
Muži nad 40 rokov
najstarší účastník
Muži nad 50 rokov
Majster okresu Čadca
Muži nad 60 rokov
maratón – ŠtaFeta
muži – ženy (po štyroch členoch)
Zmiešaná 2+2
polmaratón
Muži do 50 rokov
Muži nad 50 rokov

Ženy do 40 rokov
Ženy nad 40 rokov

minimaratón
Chlapci – dievčatá od 10 rokov

štartoVNé – MaratóN, polMaratóN, štafEta

Bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na číslo
účtu 15339322/0200 vo VÚB, a. s. pobočka Čadca,
IBAn: SK06 0200 0000 0000 1533 9322, BIC: SUBASKBX.
Variabilný symbol – dátum narodenia v tvare DDMMRR alebo
osobne pri prezentácii.
Pri prihlásení a Zaplatení:
– do 1. 5. 2019 je štartovné 15 €
– do 10. 6. 2019 je štartovné 20 €
– po 10. 6. 2019 a v deň prezentácie je štartovné 30 €
– účastníci z okresu Čadca a KnM + zamestnanci ﬁrmy
Schaefﬂer (prihlásení do 16. 6. 2019) štartovné 10 €
– členovia štafety – štartovné 10 €
Účastníci minimaratónu štartovné neplatia.

SPoluorganizátori

ČADCA

upozorNENiE

popis tratE
Trať meria 42 195 m. Je úradne premeraná úradným meračom tratí SAZ. Trať vedie z
Čadce cez obec Oščadnica, mesto Krásno nad Kysucou, obce Zborov nad Bystricou,
Klubina, Stará Bystrica a späť pred Dom kultúry Čadca. Trasa minimaratónu vedie cez
mesto Čadca pred Dom kultúry a meria 3,5 km. Trasa polmaratónu meria 21 097 km.

ŠTART

CIEĽ

prEzENtácia
OŠČADNICA

Prezentácia v Dome kultúry Čadci 21. júna 2019 od 16.00 –
20.00 hod., 22. júna 2019 od 7.00 – 9.30 hod. Účastníci
minimaratónu sa prihlásia v Centre voľného času Čadca.

ČasoVý prograM
10.00 hod.
10.10 hod.
12.30 hod.
14.00 hod.

liMit
Pre účastníkov nie je
predpísaný výkonnostný
limit. Usporiadateľ
určuje čas 5 hod. na
40 km. Účastníci, ktorí
nedosiahnu tento čas,
nebudú zaradení do
výsledkovej listiny.

KRÁSNO
NAD KYSUCOU

ZBOROV

NAD BYSTRICOU

prEVýšENiE trasY

KLUBINA

480 m n. m.

415 m n. m.
5 km

ČADCA

OŠČADNICA

ŠTART
program pred Domom kultúry
dobeh prvých maratóncov
celkové vyhlasovanie výsledkov

10 km
KRÁSNO

NAD KYSUCOU

15 km
ZBOROV

NAD BYSTRICOU

20 km
KLUBINA

STARÁ
BYSTRICA

STARÁ
BYSTRICA

Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky
a zúčastňujú sa preteku na vlastné nebezpečenstvo.
Pretekári môžu použiť na trati vlastné občerstvenie, ktoré
nesmie byť v sklenenej nádobe. Treba ho odovzdať pri
prezentácii do 9.00 hod. s označením štartovného čísla a
km. Preteká sa podľa pravidiel atletiky IAAF, SAZ a tohto
rozpisu. Pretekári štartujú na náklady vlastné alebo
vysielajúcej organizácie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na
zmenu propozícií, ak si to vyžiada situácia.

šatNE

na plavárni. po dobehnutí
je k dispozícii plaváreň.

straVoVaNiE

po preteku bude podané
občerstvenie. na trati je
8 občerstvovacích staníc.

orgaNizaČNý Výbor KM 2018
mgr. milan pollák, predseda KKM Čadca a predseda
organizačného výboru
ing. milan Gura, primátor mesta Čadca, riaditeľ preteku
ing. erika jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho
kraja
phDr. peter Šimčisko, prednosta OÚ Čadca
ing. jozef Grapa, primátor mesta Krásno nad Kysucou
paedDr. juraj Hlavatý, starosta obce Zborov nad Bystricou
juDr. phDr. ján podmanický, phD., starosta obce Stará Bystrica
juDr. anton Blaha, csc., čestný predseda KKn
pplk. mgr. milan svitek, riaditeľ OR PZ
mgr. jolana Krkošková, presedníčka Únia žien Slovenska
phDr. peter jurga, riaditeľ CVČ Čadca
pavol latka, Mestský podnik služieb Čadca
mgr. Ľubica Kullová, riaditeľka DK Čadca
mjr. mgr. František linet, náčelník MP Čadca
mgr. jaroslav Klus, predseda OK Kysuce
ing. pavol marko, KKM Čadca
ján rebroš, KKM Čadca
jozef majerík, KKM Čadca
ing. ján Bucha, KKM Čadca
anton Greguš, KKM Čadca
slavomír Bacula, KKM Čadca

Mesto Čadca, Žilinský samosprávny kraj, Úrad vlády SR, Mesto Krásno nad Kysucou, OÚ Stará Bystrica, Klubina, Oščadnica, Zborov nad Bystricou, Okresný úrad Čadca, Kysucká kultúrna nadácia Bratislava,
Olympijský klub Kysuce, Slovenský atletický zväz, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Čadca, Mestská polícia Čadca, Centrum voľného času Čadca, Únia žien, Mestský podnik služieb Čadca, Dom kultúry Čadca

ĎalŠiE KySuCKé
BEŽECKé PoDuJatia
v roKu 2019
Čierňanský okruh (12 km)
marec – ČIeRne

Čadčianska desiatka (10 km)
7. apríl – ČADCA

Beh na Vrchrieku (3,5 km)

apríl – VySOKá nAD KySUCOU

Kysucká desiatka (10 km)

apríl – KySUCKé nOVé MeSTO

Goralman (extrémny prekážkový beh)
máj – ČADCA

Beh olympijského dňa
jún – ČADCA

Goral marathon

auGust – TROJMeDZIe (SK, PL, CZ)

Beh na Veľkú raču (6 km)
septemBer – OšČADnICA

Kysucká maratónska štafeta ZŠ

septemBer – ČADCA, šeRíKOV OKRUh

Kysucká hodinovka

25. septemBer – ČADCA

Beh na chatu Kmínek (6 km)

oKtóBer – VySOKá nAD KySUCOU

Beh na Husárik (4,5 km)
17. noVemBer – ČADCA

Krásňanská desiatka (10 km)

noVemBer – KRáSnO nAD KySUCOU

