
CROSS 
 

FIĽAKOVSKÝ  
FÜLEKI  

                               28 I 05 I 2022 
 

 

 

Usporiadateľ a organizátor:  OZ FTC Fiľakovo, Komisia pre šport a telesnú výchovu pri MZ  vo Fiľakove 

Termín: 28.05.2022 

Miesto: Štadión FTC Fiľakovo,Biskupická 49, 986 01 Fiľakovo 

Čas podujatia: 09:00 - 14:00 hod. 

Prezentácia :28.5.2022 od 9:00 na štadióne FTC Fiľakovo 

Štartovné: detské a mládežnícke kategórie : 0 Eur    

                                                              dospelí    :  6 €  

Ceny: Prví traja pretekári v každej kategórii dostanú diplomy a medaily.    

Parkovanie: Športová ulica (ulica za štadiónom, 100 m),  parkovisko TESCO (250 m) 

Informácie: Mgr. Attila Visnyai  0915 163 310 

Podmienky účasti:  Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa tohto rozpisu. Organizátor 

nijakým spôsobom nezodpovedá za škody na zdraví alebo majetku účastníkov preteku, pred, počas alebo po 

absolvovaní pretekov. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľov. Ak 

v niektorej kategórii budú menej ako 3 pretekári, kategória bude zlúčená s mladšou kategóriou.  Každý 

štartujúci dostane v cieli občerstvenie.   

Počet občerstovacích staníc na trati: 11km – 2x  

 

 

 

 

 

 



Kategórie: 

11 km 

M - muži 16-39 rokov (nar. 1983 - 2006) 

M2 - muži 40-49 rokov (nar. 1973 - 1982) 

M3 - muži 50 r. a starší (nar. 1972 a skôr) 

Z - ženy 16-39 rokov (nar. 1983 - 2006) 

Z2 - ženy 40 r. a staršie (nar. 1982 a skôr ) 

3 km 

M4 - muži 16-39 rokov (nar. 1983 - 2006) 

M5 - muži 40-49 rokov (nar. 1973 - 1982) 

M6 - muži 50 r. a starší (nar. 1972 a skôr) 

Z3 - ženy 16-39 rokov (nar. 1983 - 2006) 

Z4 - ženy 40 r. a staršie (nar. 1982 a skôr ) 

Súťažiaci na tratiach 3 a 11 km vo veku 16-17 rokov sa musia preukázať písomným súhlasom rodiča ! 

"Súhlasím s účasťou syna/dcéry na podujatí Fiľakovský cross dňa 28.5.2022, dátum, čitateľný podpis" 

 

Detské kategórie od najmenších  (prihlasovanie je len podľa roku narodenia!) 

10:00   D1 - mladší žiaci (chlapci)  - 6-8 rokov (2014-2016) - 400 m (jedno kolo) 

10:15   D2 - mladšie žiačky (dievčatá)  - 6-8 rokov (2014-2016) - 400 m 

10:30   D3 - mladší žiaci 9-11 rokov (narodení 2011-2013) - 400 m  

10:45   D4 - mladšie žiačky 9-11 rokov (narodené 2011-2013) - 400 m 

11:00   D5 - starší žiaci 12-15 rokov (narodení 2007-2010) - 800 m (dve kolá) 

11:20   D6 -staršie žiačky 12-15 rokov (narodené 2007-2010) - 800 m 

 

12:00  štart 3 km 

12:05 štart 11 km 

14:00 vyhodnotenie pretekov 


