ASOCIÁCIA 5. PLUKU A ŠPECIÁLNYCH SÍL
V SPOLUPRÁCI
SO ŽILINSKÝM PLUKOM JOZEFA GABČÍKA,
S KLUBOM VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV SR,
SO ŽILINSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM,
MESTOM ŽILINA A
SO ŽELEZNIČNOU SPOLOČNOSŤOU SLOVENSKO, a. s.

usporiadajú dňa 29. 5. 2021 (sobota)

27. ročník
Memoriál Jozefa Gabčíka
cross 11 km

PROPOZÍCIE
NÁZOV A CHARAKTER BEHU:
Dvadsiaty siedmy ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka - cross 11 km.
Preteky sú organizované na počesť hrdinu 2. svetovej vojny generála in memoriam Jozefa Gabčíka, rodáka z obce
Poluvsie, významného predstaviteľa protifašistického odboja.
TERMÍN:
sobota 29. 5. 2021, štart 10.10 hod. Poluvsie
USPORIADATEĽ:
Žilinský
pluk
Jozefa
Gabčíka,
Klub
vojenských
výsadkárov
Železničná spoločnosť Slovensko - https://www.zssk.sk/ , a. s., Ministerstvo obrany SR

Slovenskej

republiky,

Kontakt: rtm. Roman CIGANIK, mobil: +421 903884621, e-mail: roman.ciganik@mil.sk
TRAŤ:
11 km zmiešaný terén
štart:
Poluvsie - rodný dom Jozefa Gabčíka
cieľ:
Žilina - telovýchovný areál 5. pluku špeciálneho určenia
Trať bude vyznačená smerovníkmi, páskami, regulovčíkmi.
KATEGÓRIE:
M1
M2
M3
M4
Ž1
Ž2
V-M
V-Ž

- muži do 39 rokov
- muži od 40 do 49 rokov
- muži od 50 do 59 rokov
- muži od 60 rokov
- ženy do 40 rokov
- ženy od 41 rokov
- vojaci
- vojačky

PREDPISY:
Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky.

PREZENTÁCIA, KANCELÁRIA PRETEKOV, ŠATNE:
Telovýchovný areál v priestoroch žilinského 5. pluku špeciálneho určenia /zo železničnej stanice MHD číslo 6 zastávka "Závodská" - 4-tá od stanice/.
Prezentácia kategórií žiakov bude od 08.15 do 08.50 taktiež v priestore telovýchovného areálu 5.pŠU.

PRIHLÁŠKY:
Prihlasovanie na https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/506 do 26.5.2021 do 24:00 hod.
Po tomto termíne je prihlasovanie možné len na mieste od 6,30 do 7,50 hod., no iba v limitovanom množstve.
Každý pretekár si musí vyzdvihnúť pri prezentácii v čase od 6,30 – 7,50 štartovné číslo a čip. Bez čipu nebude
pretekárovi zmeraný výsledný čas.

CESTOVNÉ:
Hradí si každý účastník individuálne.
Možnosť využitia bezplatnej prepravy využitím železničného spojenia Žilina Záriečie / za kasárňami 5. pluku
špeciálneho určenia / smer – Poluvsie. Podmienka preukázania sa štartovným číslom.
ŠTARTOVNÉ:
Uhrádza sa na mieste prezentácie v priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia.
Vojačky, vojaci v činnej službe a občianski zamestnanci vojenskej správy, ktorí reprezentujú vojenský útvar,
štartovné neplatia.
10€ - pri registrácii cez IB, online na https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/506
12€ - pri registrácii na mieste v deň preteku
Štartovné pokrýva administratívu vrátane prepravy, občerstvenie a ceny pre víťazov.
OBČERSTVENIE:
Na 5 km čaj a voda, v cieli bageta.
CENY:
Pretekári umiestnení na prvých troch miestach v celkovom poradí mužov a žien dostanú pohár, medailu a vecnú
cenu.
ODVOZ OSOBNÝCH VECÍ Z POLUVSIA DO CIEĽA:
Zabezpečí 5. pluk špeciálneho určenia vlastnými silami.
UPOZORNENIE:
Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť (predpokladá sa bezchybný zdravotný stav). Každý pretekár
s prihlásením na preteky dáva súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí,
fotografovanie pre propagačné účely memoriálu Jozefa Gabčíka podľa §11 zákona č.122/2013 o ochrane osobných
údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov.

Každý pretekár je povinný sa preukázať negatívnym antigénovým testom nie
starším ako 48 hod.!
Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté pretekárom počas pretekov.

RIADITEĽ PRETEKOV:
pplk. Ing. Miroslav MODROCKÝ
HLAVNÝ ROZHODCA:
mjr. Ing. Jozef BIBZA
TRAŤOVÝ ROZHODCA:
rtn. Roman KYSELA
ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČENIE: 5. pluk špeciálneho určenia
PROGRAM SÚŤAŽE:
od 06,30 do 07,50
od 08,00 do 08,45
08,45
08.30

10,10
od 11,30 do 13,00
13,00

prezentácia (telovýchovný areál pluku)
slávnostné otvorenie pretekov, položenie venca (pamätník Jozefa Gabčíka - Žilina)
začiatok detských súťaží - behy v žiackych kategóriách v priestoroch vojenského útvaru
presun pretekárov na štart do Poluvsia - vlak, poprípade vlastný odvoz
položenie venca (pamätník oproti rodnému domu Jozefa Gabčíka, Poluvsie)
rozcvičenie pretekárov
štart
osobná hygiena a občerstvenie
vyhlásenie výsledkov

SPRIEVODNÝ PROGRAM:
(telovýchovný areál 5. pluku špeciálneho určenia)
- bežecké súťaže pre deti predškolského veku, 1. – 4. ročník ZŠ, 5.-8. ročník ZŠ
- ukážka zásahu Hasičského a záchranného zboru
- ukážky historikov
- ukážka materiálu 5. pluku špeciálneho určenia - Žilinského pluku Jozefa Gabčíka
- hudobná skupina Aya s Tomášom Bezdedom

Víťazi Memoriálu Jozefa Gabčíka v minulosti:
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Rolko /Púchov/
Rolko /Púchov/
Rolko /Púchov/
Rolko /Žilina/
Rolko /Žilina/
Rolko Žilina/
Rolko /Žilina/
Rolko /Žilina/
Rolko /Žilina/
Rolko /Žilina/
Križák /Skalica/
Rolko /Žilina/
Križák /Skalica/
Puškár /Trnava/
Vanko /Košice/
Rolko /Žilina/
Urban /Bardejov/
Hýll /Lučenec/
Dlugosz /Poľsko/
Kibet /Etiópia/
Malyj /Ukrajina/
Bubeník /Žilina/
Chrascina /Jablunkov/
Mockovčiak /Košice/
Michalec / Bratislava/

Balošáková /Stará Bystrica/
Balošáková /Stará Bystrica/
Balošáková /Stará Bystrica/
Hollá /Rajec/
Balošáková /Čadca/
Starovská /Slávia Žilina/
Hollá /Rajec/
Balošáková /Čadca/
Balošáková /Čadca/
Pochybová /Kysucké Nové Mesto/
Mesiariková /Bardejov/
Balošáková /Čadca/
Balošáková /Čadca/
Hulková /Skalica/
Pochybová /Kysucké Nové Mesto/
Pochybová /Kysucké Nové Mesto/
Malaya /Ukrajina/
Šebestian /5. pšu Žilina/
Fašungová /VŠS Dukla B.B./
Vitková /Kysucké Nové Mesto/
Malaya /Ukrajina/
Esentirová /Ostrava/
Esentirová /Ostrava/
Trebulová /Čadca/
Krajčíková / Hlboké nad Váhom/

