
PROPOZÍCIE 

 

 

Názov súťaže : Prešovská zimná liga hádzadiel     

Číslo súťaže :   Le 067  (verejná) I. kolo a Le 068  (verejná) II. kolo  

Usporiadateľ :  MK Prešov,         

Dátum :   I. kolo 12.2.2011  II. kolo  12.2.2011   

Miesto konania :  Letisko Prešov - N. Šebastová     

Kategórie :   H - žiaci, H - junior a H - senior     

Šport. pravidlá:  Národné        

Program súťaže :  8.00 - 8.45  - prezentácia     

   8.45 - 9.00  - zahájenie     

   9.00 - 14.00  - súťažné lety     

   14.15 - 15.00  - prípadné rozlietavanie   

   15.00 - 15.30 - vyhlásenie výsledkov   

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu. 

Prihlášky :   Prihlášky zasielajte na adresu:    

  Minárik Milan  č.t.     051/77 566 44      

  Exnárova 34  mobil. č. 0902 111 492           

  08001 Prešov  e-mail: mkpresov@gmail.com 

V prihláške uveďte klub, číslo licencie a vekovú  kategóriu. Príjem prihlášok 

potvrdzovať nebudeme. 

Uzávierka prihlášok:  Na mieste konania.      

Hodnotenie :   Víťaz každej kategórie po ukončení II. kola. Do celkového 

hodnotenia sa zaratúva súčet všetkých nalietaných kôl.     

Finančné náklady:  Hradí vysielajúca organizácia, alebo súťažiaci sám.   

Doprava :   Na letisko - zo stanice SAD linkou MHD č.1 na  konečnú 

zastávku. Odtiaľ cca 20 min. peši smerom  na Kapušany pri Prešove.   

Protesty:   Do 15 minút od zverejnenia výsledkov s vkladom 2.- €. 

Bezpečnosť:   Súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú zodpovednosť a 

je povinný dodržiavať základné bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľov, ináč 

môže byť zo súťaže vylúčený.        

Poistka:  Akcia je poistená poistnou zmluvou číslo 62-1288.098-6 v 

poisťovni KOOPERATIVA. („Poistenie zodpovednosti za škodu.“ členmi ZMoS). 

Modelárske počasie a veľa športových úspechov prajú usporiadatelia. 

 

 

 

 Minárik Milan 

       podpredseda MK Prešov 

 

 

mailto:mkpresov@gmail.com


PROPOZÍCIE 
 

 

Názov súťaže : Liga hádzadiel       

Číslo súťaže :   Le 069  (verejná) I. kolo a Le 070  (verejná) II. kolo  

Usporiadateľ :  MK Prešov         

Dátum :   I. kolo 12.3.2011  II. kolo  12.3.2011   

Miesto konania :  Letisko Prešov - N. Šebastová     

Kategórie :   H – žiaci, H - junior a H - senior     

Šport. pravidlá:  Národné        

Program súťaže :  8.00 - 8.45  - prezentácia     

   8.45 - 9.00  - zahájenie     

   9.00 - 14.00  - súťažné lety     

   14.15 - 15.00  - prípadné rozlietavanie   

   15.00 - 15.30 - vyhlásenie výsledkov   

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu. 

Prihlášky :   Prihlášky zasielajte na adresu:    

  Minárik Milan  č.t.     051/77 566 44      

  Exnárova 34  mobil. č. 0902 111 492           

  08001 Prešov  e-mail: mkpresov@gmail.com 

V prihláške uveďte klub, číslo licencie a vekovú  kategóriu. Príjem prihlášok 

potvrdzovať nebudeme. 

Uzávierka prihlášok:  Na mieste konania.      

Hodnotenie :   Víťaz každej kategórie po ukončení II. kola. Do celkového 

hodnotenia sa zaratúva súčet všetkých nalietaných kôl.     

Finančné náklady:  Hradí vysielajúca organizácia, alebo súťažiaci sám.   

Doprava :   Na letisko - zo stanice SAD linkou MHD č.1 na  konečnú 

zastávku. Odtiaľ cca 20 min. peši smerom  na Kapušany pri Prešove.   

Protesty:   Do 15 minút od zverejnenia výsledkov s vkladom 2.- €. 

Bezpečnosť:   Súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú zodpovednosť a 

je povinný dodržiavať základné bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľov, ináč 

môže byť zo súťaže vylúčený.         

Poistka:  Akcia je poistená poistnou zmluvou číslo 62-1288.098-6 v 

poisťovni KOOPERATIVA. („Poistenie zodpovednosti za škodu.“ členmi ZMoS). 

Modelárske počasie a veľa športových úspechov prajú usporiadatelia. 

 

 

 

 Minárik Milan 

     podpredseda MK Prešov 
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PROPOZÍCIE 

 

Názov súťaže : Prešovské hádzadlá 2011      

Číslo súťaže :   Le 071  (verejná)       

Usporiadateľ :  MK Prešov         

Dátum :   26.3.2011         

Miesto konania :  Letisko Prešov - N. Šebastová     

Kategórie :   H - žiaci, H - junior a H - senior     

Šport. pravidlá:  Národné        

Program súťaže :  8.00 - 8.45  - prezentácia     

   8.45 - 9.00  - zahájenie     

   9.00 - 14.00  - súťažné lety     

   14.15 - 15.00  - prípadné rozlietavanie   

   15.00 - 15.30 - vyhlásenie výsledkov   

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu. 

Prihlášky :   Prihlášky zasielajte na adresu:    

  Minárik Milan  č.t.     051/77 566 44      

  Exnárova 34  mobil. č. 0902 111 492           

  08001 Prešov  e-mail: mkpresov@gmail.com 

V prihláške uveďte klub, číslo licencie a vekovú  kategóriu. Príjem prihlášok 

potvrdzovať nebudeme. 

Uzávierka prihlášok:  Na mieste konania.      

Hodnotenie :   Víťaz každej kategórie.      

Finančné náklady:  Hradí vysielajúca organizácia, alebo súťažiaci sám.   

Doprava :   Na letisko - zo stanice SAD linkou MHD č.1 na  konečnú 

zastávku. Odtiaľ cca 20 min. peši smerom  na Kapušany pri Prešove.   

Protesty:   Do 15 minút od zverejnenia výsledkov s vkladom 2.- €. 

Bezpečnosť:   Súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú zodpovednosť a 

je povinný dodržiavať základné bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľov, ináč 

môže byť zo súťaže vylúčený.         

Poistka:  Akcia je poistená poistnou zmluvou číslo 62-1288.098-6 v 

poisťovni KOOPERATIVA. („Poistenie zodpovednosti za škodu.“ členmi ZMoS). 

Modelárske počasie a veľa športových úspechov prajú usporiadatelia. 

 

 

 

 Minárik Milan 

      podpredseda MK Prešov 

 

 

 

mailto:mkpresov@gmail.com


PROPOZÍCIE 
 

Názov súťaže : Liga hádzadiel       

Číslo súťaže :   verejná        

Usporiadateľ :  MK Prešov a ABC CVČ Prešov      

Dátum :   I. kolo 12.2.2011      II. kolo  12.2.2011 (náhr. termín 13.2.2011) 

   III. kolo 12.3.2011    IV. kolo 12.3.2011 (náhr. termín 13.3.2011) 

   V. kolo 26.3.2011 

Miesto konania :  Letisko Prešov - N. Šebastová     

Kategórie :   H - žiaci do 12 rokov, H - žiaci od 12 do15 rokov H - junior 

   a H - senior        

Šport. pravidlá:  Národné 

Program súťaže :  8.00 - 8.45  - prezentácia     

   8.45 - 9.00  - zahájenie     

   9.00 - 14.00  - súťažné lety     

   14.15 - 15.00  - prípadné rozlietavanie   

   15.00 - 15.30 - vyhlásenie výsledkov   

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu. 

Prihlášky :   Prihlášky zasielajte na adresu:    

  Minárik Milan  č.t.     051/77 566 44      

  Exnárova 34  mobil. č. 0902 111 492           

  08001 Prešov  e-mail: mkpresov@gmail.com 

V prihláške uveďte klub, číslo licencie a vekovú  kategóriu. Príjem prihlášok 

potvrdzovať nebudeme. 

Uzávierka prihlášok:  Na mieste konania. 

Vklady :    seniori, juniori a žiaci     0,- Sk 

Hodnotenie :   Prví traja v každej kategórii po ukončení  V. kola. Do 

celkového hodnotenia sa zaratúva súčet štyroch najlepšie nalietaných kôl. 

Finančné náklady:  Hradí vysielajúca organizácia, alebo súťažiaci sám. 

Doprava :   Na letisko - zo stanice SAD linkou MHD č.1 na  konečnú 

zastávku. Odtiaľ cca 20 min. peši smerom  na Kapušany pri Prešove.   

Protesty:   Do 15 minút od zverejnenia výsledkov s vkladom 2.- €. 

Bezpečnosť:   Súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú zodpovednosť a 

je povinný dodržiavať základné bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľov, ináč 

môže byť zo súťaže vylúčený.         

Poistka:  Akcia je poistená poistnou zmluvou číslo 62-1288.098-6 v 

poisťovni KOOPERATIVA. („Poistenie zodpovednosti za škodu.“ členmi ZMoS). 

Modelárske počasie a veľa športových úspechov prajú usporiadatelia. 

 

Minárik Milan 

     podpredseda MK Prešov 

mailto:mkpresov@gmail.com

