
Z á p i s n i c a     č. 9/2016 
zo zasadnutia komisie pre šport, dňa 9. 11. 2016 

____________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Príprava 31. ročníka Silvestrovského behu  

3. Rôzne 

4. Záver 

 

k bodu č. 1 

 

           V úvode rokovania predseda Mgr. Peter Hutta predstavil nového člena komisie 

Andreja Laha, druhý nový člen komisie Dušan Manďák sa ospravedlnil zo zdravotných 

dôvodov, predseda komisie ho informoval o výsledkoch rokovania komisie telefonicky, 

privítal členov komisie pre šport a oboznámil ich s programom rokovania.  

 

K bodu č. 2 

 

 V sobotu 31. 12. 2016 sa uskutoční 31. ročník Silvestrovského behu. Nakoľko sa 

počet pretekárov z roka na rok zvyšuje,  je  technicky problém  sledovať počet 

ubehnutých  kôl  jednotlivých pretekárov. Jeden okruh v parku má dĺžku 900 m. Dospelí 

pretekári bežia 6 okruhov. V minulom roku bežalo 375 účastníkov, z toho 165 dospelých, 

ktorí boli rozdelení do dvoch štartov. Z dôvodov kvality preteku a zachovania jeho 

regulérnosti by malo v behu štartovať vždy max. 40 – 50 pretekárov. Takže by malo byť 

viac štartov a to v čase konania preteku v decembri nebolo práve najvhodnejšie.  

      Z tohto dôvodu pristúpila komisia pre šport k zmene a nová trať pre dospelých  

bude mať namiesto 6,4 km 8 km, dve kolá prevažne po cyklotrase pre mužov do 40 

rokov, nad 40 r., nad 50 r. nad 60 r. a nad 65 rokov. Bude síce o cca 2,5 km dlhšia,  čo by 

však nemalo vadiť, nakoľko hlavný pretek muži/ ženy budú štartovať naraz a celkový čas 

pretekov sa skráti. Ženy do 35 rokov, ženy nad 35 rokov, ženy nad 45 rokov a muži nad 

70 rokov pobežia 1 okruh – teda 4km. 
ŠTART a CIEĽ bude na rovnakom mieste ako doteraz. Pôvodné kolá v parku 

zostanú  v platnosti pre všetky kategórie mimo ženy/ muži. Hlavný pretek bude iba jeden, 

ušetrí sa minimálne 40 minút času.  



 Členovia komisie pre šport súhlasia so zvýšením štartovného na 5 € pre 

dospelých, cieľom je zabezpečenie kvalitnejšieho servisu pre účastníkov behu. Deti a 

juniori štartovné neplatia! 

 Riaditeľkou preteku bude  Mgr.Lenka Búzková, moderátorka Oľga Štefková, 

vedúcim  trate Ivan Paveska. Prezentácia začína o 9,00 hod. na futbalovom štadióne 

v Senici.  

Štart detských kategórií je o 10,00 h. Hlavný pretek štartuje o 12,20 hod. 

 Víťazi detských kategórií získajú medailu a vecnú cenu. Víťazi dospelých kategórií 

finančnú cenu (20 €, 15€, 10 €). Vecnú cenu získa Seničan a Seničanka s najlepším 

časom.  

 

 

K bodu č. 3 

 

 Členovia komisie pre šport žiadajú na najbližšie zasadnutie prizvať riaditeľa 

Rekreačných služieb mesta Senica Mgr. Ľubomíra Štvrteckého, ktorý by ich mal 

poinformovať o poplatkoch za  využívanie mestských športových zariadení  pre TJ 

a športové kluby. 

 

  

 

K bodu č. 4 

 

 Ďalšie zasadnutie komisie pre šport sa uskutoční 30. 11. 2016 o 14,30 hod. 

Predseda komisie Mgr. Peter Hutta poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie 

komisie ukončil.   

 

 

 

 

 

Zapísala: Erika Mášiková     Mgr. Peter Hutta,  predseda komisie pre šport 


