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21 minimaratón

18 polmaratón

5 maratónska 
štafeta

69 ročník od založenia KM

spolUorganizátori
Mesto Čadca  � Žilinský samosprávny kraj 
Mesto Krásno nad Kysucou  � Obec Stará Bystrica 
Obec Klubina  � Obec Zborov nad Bystricou
Obec Oščadnica  � Okresný úrad Čadca
Kysucká kultúrna nadácia Bratislava  
Olympijský klub Kysuce  � Slovenský atletický zväz
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Čadca
Mestská polícia Čadca  � Centrum voľného času Čadca
Únia žien  � Mestský podnik služieb Čadca
Dom kultúry Čadca

Vážení priatelia,
účastníci Kysuckého
maratónu a priaznivci
športu,

som veľmi rád, že Čadca a Ky-
suce po dvojročnej prestávke
opätovne privítajú účastníkov
Kysuckého maratónu – najväč-
šieho športového sviatku v
našom regióne. Veľmi si želám,
aby rok 2022 priniesol bežcom,
ktorí nás poctia svojou účasťou,

radosť a potešenie z pohybu i vzájomných stretnutí. 
Maratón je mimoriadne náročná a výnimočná bežecká dis-

ciplína. Preverí fyzické danosti, schopnosti a vytrvalosť bežcov,
ale aj ich vôľu, psychickú odolnosť, vyrovnanosť a sebadôveru.
Sú to dôležité vlastnosti, ktoré potrebujeme neustále rozvíjať
nielen v oblasti športu, ale aj – ako sa ukázalo v ostatných
dvoch rokoch – v každodennom živote.

Šport a pohyb sú nezastupiteľné. Uvedomili sme si to v plnej
miere aj počas pandémie, kedy mnohí z nás – aj tí, ktorí nešpor-
tovali pravidelne – zmenili svoj prístup k životu a pohodlie do-
mova vymenili za rôzne športové aktivity. A ako sa ukázalo,
popri turistike sa práve beh stal najpopulárnejšou formou po-
hybovej aktivity pre všetky vekové kategórie. 

Ďakujem všetkým organizátorom a propagátorom Kysuckého
maratónu za ich neochvejnosť a vytrvalosť, za ich vernosť tra-
dícii, ktorá vznikla v roku 1953. Je úžasné, že táto krásna my-
šlienka žije dodnes. Budeme ju naďalej podporovať. 

Verím, že aj 46. ročník podujatia sa podarí pripraviť a zreali-
zovať na vysokej úrovni, aby sa ho zúčastnilo čo najviac bežcov
zo Slovenska i zo zahraničia a aby všetci jeho návštevníci prežili
v našom meste a regióne v srdečnej atmosfére krásny deň. 

Prajem všetkým účastníkom, aby zvolené trasy, či už to bude
maratón, polmaratón, minimaratón alebo štafeta, zabehli v dob-
rom zdraví a žičlivej atmosfére kysuckých fanúšikov.

Športu zdar!

organizačný výBor KM 2022
Mgr. Milan Pollák, predseda KKM Čadca a predseda organi-
začného výboru
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, riaditeľ preteku
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho
kraja 
JUDr. Roman Repa, prednosta OÚ Čadca
Ing. Jozef Grapa, primátor mesta Krásno nad Kysucou
PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce Zborov nad Bystricou
JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD., starosta obce Stará 
Bystrica
JUDr. Anton Blaha, CSc., čestný predseda KKN
Ing. Miloš Vojtek, riaditeľ OR PZ
Mgr. Jolana Krkošková, presedníčka Únia žien Slovenska
Mgr. Mária Čamborová, riaditeľ CVČ Čadca
Pavol Latka, riaditeľ, Mestský podnik služieb Čadca 
Mgr. Ľubica Kullová, riaditeľka DK Čadca
Mjr. Mgr. František Linet, náčelník MP Čadca
Mgr. Jaroslav Klus, predseda OK Kysuce
Ing. Pavol Marko, KKM Čadca
Ján Rebroš, KKM Čadca
Mgr. Alexandra Sabolová, KKM Čadca
Ing. Ján Bucha, KKM Čadca
Anton Greguš, KKM Čadca
Slavomír Bacula, KKM Čadca

Ing. Milan Gura
primátor mesta Čadca

Kysucká desiatka 10 km, apríl, Kysucké Nové Mesto

Beh na vrchrieku apríl, Vysoká nad Kysucou

Čadčianska desiatka 24. 4., Čadca-Žarec

Beh olympijského dňa jún, Čadca

Goral marathon august, Trojmedzie (SK, PL, CZ)

Kysucká maratónska štafeta ZŠ september, Čadca, Šeríkov okruh

Kysucká hodinovka 21. 9., Čadca, štadión

Beh na Veľkú Raču 6 km, september, Oščadnica

Beh na chatu Kmínek 6 km, september, Vysoká nad Kysucou

Beh na Husárik 4,5 km, 17. november, Čadca

Krásňanská desiatka 10 km, november, Krásno nad Kysucou

Ďalšie BeŽeCKÉ poDUJatia 
na KysUCiaCh v roKU 2022

organizátorihlavní sponzori

KYSUCKÝ 
MARATÓN



KategÓrie
MužI + žENY 
(absolútNE poradIE)
Muži do 40 rokov          
Muži nad 40 rokov        
Muži nad 50 rokov        
Muži nad 60 rokov
Ženy
Najstarší účastník
Majster okresu Čadca   

MaratóN – ŠtaFEta
Muži – ženy (po štyroch členoch)
Zmiešaná 2+2

polMaratóN
Muži do 40 rokov
Muži nad 40 rokov
Muži nad 50 rokov
Muži nad 60 rokov
Ženy do 40 rokov 
Ženy nad 40 rokov 
Ženy nad 50 rokov

MINIMaratóN
Chlapci – dievčatá 
od 10 rokov

ČADCA

OŠČADNICA

KRÁSNO
NAD KYSUCOU

STARÁ 
BYSTRICAKLUBINA

ZBOROV
NAD BYSTRICOU

ŠTART CIEĽ

štartovnÉ (MaratÓn, polMaratÓn, štafeta)
Bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na číslo
účtu 15339322/0200 vo VÚB, a. s. pobočka Čadca, 
IBAN: SK06 0200 0000 0000 1533 9322, BIC: SUBASKBX.
Variabilný symbol – dátum narodenia v tvare DDMMRR
alebo osobne pri prezentácii. Pri prihlásení a zaplatení:
– do 1. 5. 2022 je štartovné 15 €
– do 10. 6. 2022 je štartovné 20 €
– po 10. 6. 2022 a v deň prezentácie je štartovné 30 €
– účastníci z okresu Čadca a KNM + zamestnanci firmy
Schaeffler (prihlásení do 10. 6. 2022) štartovné 10 €
– členovia štafety – štartovné  10 €
– účastníci minimaratónu štartovné neplatia

Upozornenie
Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a zú-
častňujú sa preteku na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári môžu
použiť na trati vlastné občerstvenie, ktoré nesmie byť v skle-
nenej nádobe. Treba ho odovzdať pri prezentácii do 9.00 hod.
s označením štartovného čísla a km. Preteká sa podľa pravidiel
atletiky IAAF, SAZ a tohto rozpisu. Pretekári štartujú na náklady
vlastné alebo vysielajúcej organizácie. Usporiadateľ si vyhra-
dzuje právo na zmenu propozícií, ak si to vyžiada situácia.

415 m n. m.

5 km 10 km 15 km 20 km

480 m n. m.

ČADCA KRÁSNO 
NAD KYSUCOU

OŠČADNICA ZBOROV
NAD BYSTRICOU

KLUBINA STARÁ
BYSTRICA

prevýšenie trasy

prezentáCia
Prezentácia v Dome kultúry Čadci 24. júna 2022 od 16.00 –
20.00 hod., 25. júna 2022 od 7.00 – 9.30 hod. Účastníci
minimaratónu sa prihlásia v Centre voľného času Čadca.

liMit
Pre účastníkov nie je predpísaný výkonnostný limit. Usporiada-
teľ určuje čas 5 hod. na 40 km. Účastníci, ktorí nedosiahnu
tento čas, nebudú zaradení do výsledkovej listiny.

šatne
Šatne sú na plavárni v Čadci.
Po dobehnutí bude k dispo-
zícii plaváreň.

stravovanie
Po preteku bude podané 
občerstvenie. Na trati je 8
občerstvovacích staníc.

časový prograM
10.00 hod.     ŠTART
10.10 hod.     program pred Domom kultúry
12.30 hod.     dobeh prvých maratóncov
14.00 hod.     celkové vyhlasovanie výsledkov

žENY poradIE
❶   300 € + pohár prednostu Okresného úradu Čadca
❷   100 € + vecná cena
❸   60 € + vecná cena
❹   40 € + vecná cena
❺   20 € + vecná cena
❻   vecná cena
❼   vecná cena
❽   vecná cena 

MužI do 40 roKoV
❶   80 € + vecná cena
❷   50 € + vecná cena
❸   30 € + vecná cena

MužI Nad 40 roKoV
❶   80 € + vecná cena
❷   50 € + vecná cena
❸   30 € + vecná cena

MužI Nad 50 roKoV
❶   80 € + vecná cena
❷   50 € + vecná cena
❸   30 € + vecná cena

MužI Nad 60 roKoV
❶   80 € + vecná cena
❷   50 € + vecná cena
❸   30 € + vecná cena

oKrEs Čadca a KNM 
❶ pohár – OK Kysuce
❶ – ❽ vecné ceny

inforMáCie pre BeŽCov Mapa trasy
KysUCKÉho
MaratÓnU

Ceny pre víťazov MaratÓn
MužI + žENY absolútNE poradIE 
(spoloČNá KatEGórIa)
❶  500 €, prémia pre 1. bežca
       + pohár od zakladateľa KM a prvého predsedu
       organizačného výboru JUDr. Antona Blahu
❷  200 €
❸  150 €
❹  100 €
❺  50 €

polMaratÓn
Víťaz: absolútne poradie – vecná cena + pohár KKM
Muži do 40 rokov:        ❶❷❸ vecné ceny
Muži nad 40 rokov:     ❶❷❸ vecné ceny
Muži nad 50 rokov:     ❶❷❸ vecné ceny
Muži nad 60 rokov:     ❶❷❸ vecné ceny
Ženy do 40 rokov:       ❶❷❸ vecné ceny 
Ženy nad 40 rokov:    ❶❷❸ vecné ceny 
Ženy nad 50 rokov:    ❶❷❸ vecné ceny 
Celková víťazka získa pohár Okresného úradu.

MaratÓn – štafeta
Muži: ❶❷❸ vecná cena
Ženy: ❶❷❸ vecná cena
Zmiešaná štafeta (2 muži a 2 ženy): ❶❷❸ vecná cena

Všetci účastníci dostanú medailu, uterák s logom KM,
štartovné číslo, propagačný materiál,  suveníry 
a občerstvenie. 

popis trate
Trať meria 42 195 m. 
Je úradne premeraná úradným
meračom tratí SAZ. Trať vedie 
z Čadce cez obec Oščadnica,
mesto Krásno nad Kysucou, 
obce Zborov nad Bystricou,
Klubina, Stará Bystrica a späť
pred Dom kultúry Čadca. 
Trasa minimaratónu vedie 
cez mesto Čadca pred Dom
kultúry a meria 3,5 km. Trasa
polmaratónu meria 21 097 km.


