
  

Hôrecká šestka 
18. ročník 

Obec Hôrky 

7.12.2019 
 
Miesto konania:  Hôrky pri Žiline 
Usporiadateľ:  obec Hôrky, CyS - Akadémia Petra Sagana 
Riaditeľ pretekov:  Miloš Vojtek 
Čestný predseda:  Erika Mojáková, starostka obce Hôrky 
Informácie:  Miloš Vojtek, Hôrky 186, milosvojtek@centrum.sk, 0911 143 274 
Kancelária pretekov:  OÚ Hôrky, 10:15-11:15 dospelí, 9:30-9:50 mládež 
Štart:  pred OÚ Hôrky,  
  11:30 dospelí 

10:00 mládež a najmladší 
Vyhlásenie výsledkov:  13:00 dospelí 

  10:15 mládež a najmladší 
Oficiálne výsledky:  www.janrun.sk,   www.hrdosport.sk , www.beh.sk   
Trať:  ulicami obce Hôrky  
  (dospelí: 6000 m, mládež: 900 m , najmladší:  450 m ) 
Kategórie:    MA --  muži 20-39 rokov (1980-1999)                         
                        MB -- muži 40-49 rokov (1970-1979)            
                        MC -- muži 50-59 rokov (1960-1969)            
                        MD -- muži 60-69 rokov (1950-1959)            
                        ME -- muži nad 70 rokov (1949 a starší)        
             MJ --  muži do 19 rokov (2000 a mladší)       
                        MH -- muži z Hôrok 
                               ŽA --  ženy 20-34 rokov (1985-1999)            
                        ŽB --  ženy 35-49 rokov (1970-1984)           
                        ŽC -- ženy nad 50 rokov (1969 a staršie)     
                        ŽJ --  ženy do 19 rokov (2000 a mladšie)     
                        ŽH --  ženy z Hôrok 
                        D1/CH1-dievčatá/chlapci (2004-2007)              
                        D2/CH2-dievčatá/chlapci (2008-2011) 
                        D3/CH3-dievčatá/chlapci (2012 a mladší) 
Prihlášky: Prihlasovanie prebieha on-line na 

https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/388 do 4.12.2019 do 24,00 
hod.  

Štartovné:  5,- €, (občania obcí  Hôrky, Bitarová, Brezany, Ovčiarsko, členovia CyS 
a "verní "–dobrovoľné).Mládež a najmladší neplatia. 

Platba bankovým prevodom:   Príjemca:  Hôrecká šestka, Var.symbol:  bude uvedený 
v potvrdzujúcom e-maile IBAN: SK62 0900 0000 0000 7639 7542 , 
Informácia pre príjemcu: meno, priezvisko  

Upozornenie:  Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za 
svoj vlastný zdravotný stav. Usporiadateľ nezodpovedá za škody 
vzniknuté na zdraví a majetku pretekárov počas pretekov. 
S prihlásením sa  na preteky dáva každý súhlas na spracovanie 
poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí, 

http://www.janrun.sk/
http://www.hrdosport.sk/
http://www.beh.sk/
https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/388%20do%204.12.2019%20do%2024,00


  

fotografovanie pre propagačné účely podľa §11 zákona 
č.122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje 
organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru 
a spracovanie výsledkov.  

Lekárska starostlivosť:  v priestore štartu a cieľa pretekov.   


