
usporiadajú dňa 28. 5. 2022 (sobota) 
28. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka – Cross Run 11 km

a pripomenú si 80. výročie operácie ANTROPOID

ASOCIÁCIA 5. PLUKU A ŠPECIÁLNYCH SÍL  
V SPOLUPRÁCI 



Dvadsiaty ôsmy ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka – Cross Run 11 km zmiešaný terén.
Preteky sú organizované na počesť hrdinu 2. svetovej vojny generála in memoriál Jozefa Gabčíka, rodáka z obce Poluvsie, významného 
predstaviteľa protifašistického odboja.
Trať bude vyznačená smerovníkmi, páskami, regulovčíkmi.

Poluvsie - rodný dom Jozefa Gabčíka 
Žilina - telovýchovný areál 5. pluku špeciálneho určenia Žilina

sobota 28. 5. 2022, štart 10:10 hod. Poluvsie

Žilinský pluk Jozefa Gabčíka, Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky, 
Železničná spoločnosť Slovensko - https://www.zssk.sk/ , a. s., Ministerstvo obrany SR 

rtm. Roman CIGANIK, mobil: +421 960 442 015, e-mail: roman.ciganik@mil.sk

Prihlasovanie na https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/575 do 27.5.2022 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 do 7:50 štartovné číslo a čip. 
Bez čipu nebude pretekárovi zmeraný výsledný čas.

300 pretekárov

V priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia Žilina/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 5.pŠU.

Uhrádza sa na mieste prezentácie v priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia Žilina.

15 € - pri registrácii cez online na  https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/575
18 € - pri registrácii na mieste v deň preteku
10 € - pri ́slušni ́ci OS SR a MV SR - pri registrácii online na https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/575
Štartovné pokrýva administratívu vrátane prepravy, občerstvenie a ceny pre víťazov.

TRAŤ A CHARAKTER BEHU:

ŠTART:
CIEĽ:

TERMÍN:

USPORIADATEĽ:

INFORMÁCIE:

PRIHLASOVANIE:

ÚČASTNÍCKY LIMIT:

PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV:

ŠTARTOVNÉ A PLATBA:

PROPOZÍCIE 28. ROČNÍKA - MEMORIÁL JOZEFA GABČÍKA 

https://www.zssk.sk/
https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/575
https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/575
https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/575


VŠEOBECNE:

CENY:

KATEGÓRIE:

PROGRAM A VYHLÁSENIE 
VÝSLEDKOV:

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

ODVOZ OSOBNÝCH VECÍ Z 
POLUVSIA DO CIEĽA:

SPRIEVODNÝ PROGRAM:

Účastníci pretekov a obecenstvo sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Preteká sa podľa pravidiel SAZ a týchto propozícií
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. 
Pretekári umiestnení na prvých troch miestach v celkovom poradí mužov a žien dostanú pohár, medailu a vecné ceny podľa možnosti 
organizátora. 

M1 - muži do 39 rokov 
M2 - muži od 40 do 49 rokov 
M3 - muži od 50 do 59 rokov 
M4 - muži od 60 rokov 
Ž1 - ženy do 40 rokov 
Ž2 - ženy od 41 rokov 
V - M - vojaci 
V - Ž - vojačky

06:30 - 07:50   prezentácia v priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia Žilina
08:00 - 08:30   slávnostné otvorenie pretekov, položenie venca (pamätník Jozefa Gabčíka - Žilina)
08:30 – 10:00   presun pretekárov na štart do Poluvsia - vlak, poprípade vlastný odvoz

položenie venca (pamätník oproti rodnému domu Jozefa Gabčíka - Poluvsie)
rozcvičenie pretekárov

09:00              začiatok detských súťaží – behy v  žiackych kategóriách atletický štadión vojenského útvaru 
10:10              štart 28. ročníka Memoriálu Jozefa GABČÍKA
10:50 príchod prvých pretekárov
13:00 vyhlásenie výsledkov

RIADITEĽ PRETEKOV: pplk. Ing. Miroslav MODROCKÝ
HLAVNÝ ROZHODCA: mjr. Ing. Kornel KÁNIK
TRAŤOVÝ ROZHODCA: rtm. Roman KYSELA
ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČENIE: 5. pluk špeciálneho určenia

Zabezpečí 5. pluk špeciálneho určenia vlastnými silami.

Telovýchovný areál 5. pluku špeciálneho určenia
- bežecké súťaže pre deti predškolského veku, 1.- 4. ročník ZŠ, 5.- 8. ročník ZŠ (štadión 5.pluku špeciálneho určenia Žilina)
- ukážka zásahu Hasičského a záchranného zboru
- ukážky historikov 
- ukážka materiálu 5. pluku špeciálneho určenia Žilina - Žilinského pluku Jozefa Gabčíka
- strelecké súťaže – strelnica 5.pŠU
- statické a dynamické ukážky 5.pŠU


