
Občianske združenie HÝĽ v spolupráci s OcÚ HÝĽOV 

organizujú 

dňa 27.6.2015 o 15:00 hod 

 

0.ročník behu na 10 km 
 

HÝĽOVSKÁ DESIATKA 
 

 
 

 

 



Propozície pretekov 

Termín a miesto: 27.6.2015 (sobota), obec Hýľov (okr. Košice okolie)- 

futbalové ihrisko  

Usporiadateľ : OZ HÝĽ v spolupráci s obcou HÝĽOV 

Dĺžka trate :  

- Hýľovská desiatka: 10 km( + úvodný  okruh okolo futbalového ihriska 

s dĺžkou 300 m) 

- Mini maratón: 4,2 km 

Štart :  

- Hýľovská desiatka: 15:00 hod 

- Mini maratón: 13:15 hod  
 

Povrch trate : asfalt + lesná cesta 

Štartovné: 5 Eur pre beh: Hýľovská desiatka a minimaratón  

Prihlášky: online a osobne 

online: prostredníctvom emailu na rusnakovamaria@centrum.sk (do 

26.6.2015- 18:00 hod)  

osobne: počas prezentácie pred jednotlivými behmi (pri osobnej prihláške je 
cena štartovného 7 Eur) 

Štartovný balíček zahŕňa: štartovné číslo, účastnícke tričko, občerstvenie 

v cieli a počas behu, ovocný bufet a stôl plný dobrôt. 

Prezentácia, možnosti platenia  a vyzdvihnutie si štartových čísiel: od 

12:00 – 14:45 hod na futbalovom ihrisku 

Kategórie :  

muži : A do 39 rokov, B  nad 40 rokov, C nad 50 rokov, D nad 60 rokov, 

E nad 70 rokov 

ženy :F do 39 rokov, G nad 40rokov,H nad 50 rokov 
 

Ceny : poháre pre víťazov jednotlivých kategórii a vecné odmeny 
 
Vyhlásenie výsledkov : najneskôr 1 hodinu po dobehnutí posledného 
pretekára (plánované na 18:00 hod.) 

mailto:rusnakovamaria@centrum.sk


 
Šatne a WC : v areáli futbalového ihriska 
 
Organizačné pokyny: Trať vedie cez 1.pasmo hygienickej ochrany. 
Z hľadiska všeobecnej bezpečnosti a ochrany zdravia osôb v priestoroch VS 
Bukovec je nevyhnutné, aby účastníci podržiavali zásady na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia resp. ochrany pred požiarmi. V týchto 
priestoroch je nutné aby sa bežci držali vyznačenej trate behu.  
 
 V úseku trate od 7,5 km – 9 ,3 km sa beží po štátnej ceste - pretekári sú 
povinní dodržiavať pravidla cestnej premávky a riadiť sa pokynmi 
usporiadateľov.  
 
Organizátori neručia za osobné veci pretekárov, ich straty, alebo poškodenie.  
Každý pretekár beží na vlastnú zodpovednosť. 
 
Kultúrno- športovný program: v rámci športového podujatia vystúpi 
folklórna skupina ŠAFRAN a zaspievajú  hýľovskí chlapci. Pre deti je 
pripravený skakací hrad a rôzne atraktívne súťaže. 
 
Informácie:  Mária Rusnáková:  M:0915 328 041, Imrich Petráš: M:0905 
390 302 
 
Záver: Organizátori sa tešia vašej účasti na 0-tom ročníku behu HÝĽOVSKA 
DESIATKA, ktorý sa pobeží  v krásnom prostredí okolitej prírody  dediny 
Hýľov a vodnej nádrže Bukovec. Pripravili pre vás  krásnu trať s bohatým 
kultúrno- športový program. Veria, že sa vám pobyt v obci  Hýľov bude páčiť  
a bežci si odnesú nezabudnuteľný zážitok z preteku.  
 

 

 

 

 

 



 

Viac o trati jednotlivých behov 

Minimaratón: 

Popis trate: 

Beh s dĺžkou 4,2 km štartuje na futbalovom ihrisku. Pokračuje po poľnej ceste 

smerom k lesu. Následne sa pobeží po lesnej ceste k obrátke vzdialenej 2,1 km, 

odkiaľ sa  bežci rovnakou trasou vrátia naspäť na futbalové ihrisko. 

Fotodokumentácia trate: 

 

Úsek cez pole a lesný úsek minimaratónu 

Hýľovská desiatka: 

Popis trate: 

Štart behu začína úvodným okruhom okolo futbalového ihriska (dĺžka 300 m). 

Ďalej pokračuje cez obec smerom k hrádzi vodnej nádrže Bukovec. Poldruha 

km  panelovej cesty vystrieda lesný terén, ktorý účastníkov privedie až na 

priehradný múr.  Po jeho prebehnutí čaká bežcov takmer 5 km úsek asfaltovej 

cesty pozdĺž celej nádrže, pri ktorom si každý bežec vie vychutnať nielen 

krasu prírody ale aj nezabudnuteľné výhľady na okolie trate. Po štátnej ceste 

dlhej 2 km sa bežci vrátia cez dedinu Hýľov do cieľa  na futbalové ihrisko. 



Mapa trate: 

 

Fotodokumentácia trate: 

 

Beh dedinou po štarte 

 

Panelová a lesná cesta vedúca  k hrádzi Bukovec 

  

Pohľad na nádrž pred priehradným múrom a posledný úsek dedinou 


