
      

 Scenár 44. ročníka Kysuckého maratónu 23. 6. 2018 – Matičné námestie Čadca

- zahájenie Kultúrneho leta v rámci 44. ročníka KM, Jánske ohne, súťaž vo varení guláša

9.30 hod. – sprievodná hudba, oboznámenie s programom, vyhlasovanie sponzorov
9.45 hod. – napochodovanie roztlieskavačiek – mažoretky, skupina JOJA /CVČ Čadca/,
9.50 hod. – privítanie hostí, pretekárov, organizátorov KM
                - štátna hymna – príhovor k účastníkom : primátor mesta Čadca Ing. Milan Gura
                - zakladateľ KM, 1. predseda organizačného výboru Dr. Anton Blaha
                - vysvetlenie trate KM – Mgr. Milan Pollák – predseda organizačného výboru KM
10.00 hod. – Štart 44.ročníka KM, 16. ročník polmaratónu, 19. ročník minimaratónu, 
                                                   3. ročník štafeta  / organizátor/
                   - sprievodná hudba, oboznámenie s programom, vyhlásenie sponzorov,
                     ukážky HaZZ Čadca
10.15 hod. – dobeh bežcov minimaratónu – odovzdanie cien, suvenírov /CVČ/, súťaž pre   
                                                                      deti 
10.30 hod. – pokračovanie programu : Kysucké mažoretky s novým programom  /I. II. III./
10.50 hod. – vystúpenie tanečnej skupiny JOJA
11.15 hod. – dobeh bežcov polmaratónu, odovzdanie cien 1.- 5.miesto v kategórii
                      muži- ženy /OV KM/
                   - ľudová kapela, vyhlasovanie sponzorov, tombola, ukážky HaZZ Čadca 
11.30 hod. – vystúpenie tanečného súboru JOJA so sprievodnou hudbou /CVČ,DK/
12.00 hod. – pokračovanie vystúpenia – Mažoretky II., III.
12.20 hod. – dobeh prvých maratóncov do cieľa, odovzdanie medailí, cien
                  - roztlieskavačky /krojované dievčatá – KELČOVAN
12.40 hod. – priebežné vyhlasovanie výsledkov, odovzdanie cien v jednotlivých kategóriách
                  - začiatok varenia guláša
14.00 hod. – losovanie tomboly pre divákov a bežcov
                  - súťaže pre deti, atrakcie – nafukovací hrad, trampolína, preliezačky ....
                  - príprava vatry, Jánske ohne
                  - vyhodnotenie súťaže Čadčiansky kotlík

- občerstvenie pre bežcov a organizátorov zabezpečuje firma DEL NICKY
- mediálni sponzori : STV,  KTV, KYSUCE, KYSUCKÉ NOVINY, RÁDIO FRONTINUS
- možnosť zakúpenia športového oblečenia, obuvi, tričiek, suvenírov
- prezentácia ľudových remeselníkov a firiem

ORGANIZÁTORI 44. ROČNÍKA KM :
- KLUB KYSUCKÉHO MARATÓNU ĆADCA, MESTO ČADCA, ŹILINSKÝ SAMOSPRÁVNY 
  KRAJ,  MESTO KRÁSNO n/K., KYSUCKÁ KULTÚRNA NADÁCIA, CENTRUM VOĹNÉHO 
  ĆASU ĆADCA,  OR PZ ĆADCA,  OKRESNÉ RIADITEĹSTVO  HASIĆSKÉHO ZBORU
  ĆADCA,  DOM KULTÚRY ĆADCA,  MESTSKÁ POLÍCIA ĆADCA,  OBEC OŠČADNICA,
  ZBOROV, NESLUŠA, STARÁ BYSTRICA, MESTSKÝ PODNIK ĆADCA, ŹENY KYSÚC   
 OZ, OK KYSUCE, SLOV. ATLET. ZVAZ



                                 44. KYSUCKÝ MARATÓN

Počet zatiaľ prihlásených účastníkov - maratón, polmaratón : 230
Medzinárodná účasť z Rakúska, Nemecka, Maďarska, Ukrajiny, Poľska, Česka
a Slovenska. 
Kandidát na víťazstvo – Viktor Starodubsev

Žiadame bežcov z regiónu Kysúc, aby sa prišli zaprezentovať v piatok
22. 6. od 17.00 do 20.00 hod., nakoľko v deň štartu bude prezentácia preťažená.

Organizátori pozývajú bežcov a širokú verejnosť, aby prišli povzbudiť maratón-
cov nielen pri štarte a v cieli, ale aj po trase cez obce Oščadnica, Krásno, Zborov,
Klubina, Stará Bystrica, kde bude občerstvenie a sprievodný program /viď scenár/.

Nová trasa bude posvätená pred štartom v. p. dekanom Ladislavom Ostrákom. 


