
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO 
                     HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU 
                                  V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

                             Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 
 ORHZ-LM-525/2019                                                                  V Liptovskom Mikuláši, 11.09.2019 
 

 

 POZVÁNKA    NA   XIV.  ROČNÍK   POLMARATÓNU  

 
 
Vážené kolegyne hasičky, kolegovia hasiči, 
 
     Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom  Mikuláši a Dobrovoľný hasičský zbor Liptovský 
Mikuláš - mesto v spolupráci  s organizátormi polmaratónu v Liptovskom Mikuláši organizuje 
ďalší,   XIV. ročník Majstrovstiev Slovenska v polmaratóne profesionálnych hasičov. Súťaž 
sa uskutoční v rámci STOP.SHOP. polmaratónu, kde  profesionálni hasiči tvoria samostatnú 
kategóriu. Polmaratón je súčasťou Kalendára iných športových súťaží v HaZZ v roku 
2019 (Pokyn prezidenta HaZZ č. 13/2019)  

      Minulých majstrovstiev sa zúčastnilo takmer 30 profesionálnych hasičov, ktorí sa 
nestratili ani v celkovom hodnotení polmaratónu a získali tak veľké uznanie ostatných 
súťažiacich a divákov. Veríme, že tento rok sa počet účastníkov ešte zvýši a bude to znova 
raz pekná prezentácia  pripravenosti, odhodlanosti a vytrvalosti hasičov riešiť náročné 
nežiaduce situácie. Tešíme sa na spoločné stretnutie!    
 
     Dovoľte nám preto srdečne Vás pozvať do Liptovského Mikuláša na       
 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v polmaratóne 
profesionálnych hasičov 

dňa 19. 10. 2019 
 
Základné údaje:   
 
Usporiadatelia:  STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš 

v spolupráci s Olympijským klubom Liptova a Okresným 
riaditeľstvom HaZZ v Liptovskom Mikuláši 

Miesto:  Liptovský  Mikuláš 

Popis trate: 21097,5 m, cestný okruh po asfalte,  štart 

a cieľ vo výške 579 m.n.m., obrátka 676 m.n.m., prevýšenie 
114 m., počet stúpaní a klesaní 118 m, beží sa bez 
obmedzenia cestnej premávky za asistencie polície, 
medzičasy s rozhodcami na 5km, obrátke a 15km. 
Občerstvovacie stanice na 5,5km, 10km a 15,6km. Trať je 
certifikovaná komisárom SAZ.  

 
Kategória: Profesionálni hasiči HaZZ SR a profesionálni 

hasiči HZS ČR  bez obmedzenia veku. Kontrola  totožnosti 
a príslušnosti k HaZZ SR, resp. HZS ČR bude vykonaná na 
základe predloženia služobného preukazu. V prípade, že sa  
polmaratónu zúčastní viac príslušníkov, budú rozdelení do 
dvoch kategórií, a to: do 40 rokov a nad 40 rokov. 
Podmienkou je účasť minimálne 10 príslušníkov v každej 
 kategórii.   



 
Prezentácia:  OC STOP.-SHOP. Liptovský Mikuláš 1. poschodie, 

                          Ul. 1. mája 41, Liptovský Mikuláš     od 08.00 – 09.30 hod. 
                        (mať pri sebe služobný preukaz a preukaz poistenca) 
 

Štart:  hromadný štart   o 10.00 hod. pred OC STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš  

Cieľ:   pred OC STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš 

Časový harmonogram:    08.00  - 09.40 hod.  -  prezentácia, rozcvičenie, prehliadka trate 

                                  09.45  - 10.00 hod.  -  otvorenie 
 10:00 hod.               -  ŠTART    
                                        12.00 – 13.00 hod.   -  ukončenie pretekov, vyhlásenie výsledkov 
                   

Štartovné:  8,- € pre registrovaných do 18.10.2019  do 18,00 hod. , po tomto 

termíne je štartovné 10,-€.  Výťažok zo štartovného sa použije na pomoc NATÁLKE 
Moravčíkovej z Liptovskej Porúbky, ktorej diagnostikovali svalový hyperonus stuhnuté 

svalstvo na nôžkach, ktoré patrí pod diagnózu DMO  
                   platí sa v deň preteku počas prezentácie       
                       . 

Registrácia:    zaslaním prihlášky na  Okresné riaditeľstvo HaZZ Liptovský Mikuláš,   

eva.krajciova@minv.sk, alebo andrea.hricova@minv.sk   alebo je možné prihlásiť sa 
online na:                         

                          https://www.casomierapt.sk/registracie.php    a v tomto prípade 

                          nezabudnúť !! zakliknúť  prihlásenie do súťaže HASIČI („som členom HZ“)  a v 
kolónke klub uviesť organizačnú zložku – príslušné OR alebo KR HaZZ   

                                                 

Ostatné náklady:  Doprava po dohode s príslušným služobným úradom.  

Občerstvenie:  Pre všetkých pretekárov je zabezpečené na občerstvovacích staniciach na 5,5 km,  

10km, 15,6 km.  Vlastné občerstvenie odovzdajú pretekári pri prezentácii 
v nerozbitnom obale označené štartovým číslom pretekára. Po preteku guláš. 
Šatne a toalety budú k dispozícii v obchodnom centre. Za osobné veci a batožinu 
organizátor nepreberá zodpovednosť. 

Ceny: Prvých 200 ráno prezentovaných dostane balíček s tričkom a reklamnými predmetmi + guláš  

           Prví traja  pretekári v každej kategórii hasičov obdržia diplomy, športové poháre a vecné 
ceny.  

                        
Informácie:   Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši 

                        pplk. PhDr. Eva Krajčiová, mjr Mgr. Andrea Hricová 
              tel: 0961498430,436, +421907803650 
                        E-mail: eva.krajciova@minv.sk, andrea.hricova@minv.sk  
 
                        a tiež na: http://oklm.webnode.sk/   
 

................................................................................................................................................ 
 

Prihláška na XIV. ročník Majstrovstiev Slovenska v polmaratóne profesionálnych hasičov 
 
 
Meno a priezvisko :               ___________________________________________ 
 
Dátum narodenia:                 ___________________________________________ 
 
Organizačná jednotka HaZZ (HZS) _______________________________________ 
 
Veľkosť trička                           
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