
PROPOZÍCIE 
45. ročníka medzinárodných chodeckých pretekov 

ZÁHORÁCKA DVADSIATKA 
 

Medzištátne stretnutie juniorov v chôdzi 
 

 

 
 
 

 

Atletická liga  
 

pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja  

Ing. Tibora Mikuša, PhD. 

 

Termín a miesto 31.mája 2014 o 15:00, Borský Mikuláš 

Usporiadateľ Junior club Borský Mikuláš. Z poverenia Slovenského atletického zväzu zabezpečuje 
Medzištátne stretnutie juniorov v chôdzi a Atletickú ligu  

  
 
Hlavní funkcionári 
Čestný predseda OV: Vladimír BÍZEK 
Predseda OV:    Radovan MICHALICA  
Riaditeľ pretekov:  Ing. Roman GAZÁREK   mob.: +421/905825917  e-mail: optz@azet.sk 
Manažér pretekov:  Mgr. Dana DOBIÁŠOVÁ  mob.: +421/911523424   e-mail: d.dacka@gmail.com 
Technický riaditeľ:  Jozef PETRÍK  
Hlavný rozhodca: Ing. Jozef MALÍK 
Vrchník chôdze:  Mgr. Martin ŠKARBA 
Vedúci trate:   Štefan PETRÍK  

Prihlášky:    Mgr. Ján DOBIÁŠ                     
Na výhone 717                    
908 77 Borský Mikuláš 
Slovakia                   tel:     +421/346595752         

mob.: +421/911148428  e-mail: d.dacka@gmail.com 
          +421/911523424  e-mail: jan.dobias@post.sk  

PROGRAM 45. ROČNÍKA  ZÁHORÁCKEJ DVADSIATKY          

15: 00  Otvorenie pretekov  

15: 10 1km prípravka chlapci 2005 a mladší 
 1km prípravka dievčatá 2005 a mladší 

1km najmladší žiaci  2003 a 2004 
1km najmladšie žiačky  2003 a 2004 

15: 20 2 km mladší žiaci  2001 – 2002 
2 km mladšie žiačky  2001 – 2002 
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15: 40  3 km starší žiaci  1999 – 2000 
3 km staršie žiačky  1999 – 2000 

 
16: 20 5 km ženy   1994 a staršie   

5km juniorky   1995–1996  
5km veteránky   1977 a staršie  
5km veteráni   1977 a starší 
5km dorastenci   1997 – 1998 
5km dorastenky  1997 – 1998 

17:00 10 km juniori   1995–1996  
10km muži   1994 a starší   

18:00  Vyhlásenie výsledkov 

 

 

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA 

Prihlášky. 
Prihlášky sa zasielajú vopred na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, vo formáte meno, priezvisko, rok narodenia, 
disciplína. 

Technická porada. 
Technická porada sa uskutoční v sobotu 31. mája o 13:30 hod. v Základnej škole Borský Mikuláš vo vyznačených 
priestoroch. Technickej porady sa zúčastní rozhodcovský zbor, rozhodcovia v cieli, iní rozhodcovia, riaditeľ preteku, 
technický riaditeľ, manažér preteku, zástupca merania časov čipmi. 
V piatok 30. mája sa uskutoční technická porada pre medzištátne stretnutie juniorov v mieste ubytovania. 

Prezentácia akancelária pretekov. 
Bude otvorená v sobotu 31. mája od 11:00 hod. do ukončenia pretekov. V sobotu do 14:30 hod. musí byť potvrdený 
štart každého pretekára a prihlášky sa uzatvoria. 

Šatne a sprchy. 
Šatne, sprchy a WC pre pretekárov budú v telocvični Základnej školy. Za odložené veci organizátor nezodpovedá. 
 
Štart pretekárov. 
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, zodpovedajú za svoj zdravotný stav. Za zdravotný stav detí do 18 rokov 
zodpovedajú rodičia, tréneri alebo vedúci výprav. Štart pretekára so zdravotnými prístrojmi musí byť oznámený 
riaditeľovi preteku a hlavnému rozhodcovi do 14:30 hod.  

Štartové čísla  
Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára.  

Rozcvičovanie. 
Pretekári sa môžu rozcvičovať do 14:45 na pretekárskej trati, po 14:45 len mimo pretekárskej trate. 



Zvolávateľňa. 
Prezentácia pretekárov a pretekárok vo zvolávateľni na disciplínu sa končí 15 min. pred začiatkom disciplíny  odkiaľ 
budú pretekári a pretekárky odvedení na štart pomocníkom štartéra. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, 
štartových čísiel a obuvi. 

Pretekársky úbor. 
Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami).  

Trať. 
Certifikovaná trať - okruh s asfaltovým povrchom v dĺžke 1000m.  

Osvieženie počas preteku. 
Osvieženie počas preteku bude možné na vyhradenom a označenom mieste. Organizátor zabezpečuje na osvieženie 
vodu a špongie. Počas preteku bude na osviežovacej stanici pridelený rozhodca. 
 
Pravidlá. 
Preteká sa podľa pravidiel atletiky IAAF a podľa týchto propozícií.  

Meranie času. 
Dosiahnuté časy pretekárov budú merané čipovou technológiou. Za stratu prideleného čipu pretekár zaplatí 10,00euro. 

Medzištátne stretnutie. 
Bodovanie pretekárov je na základe redukovaného poradia, t.j. hodnotia sa len dvaja pretekári medzištátneho stretnutia 
a to nasledovne: 1.miesto 1bod, 2.miesto 2body...Víťazom sa stáva to družstvo, ktoré získa najmenší počet bodov. Pri 
rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie tretieho pretekára. 

Atletická liga. 
Bodovanie pretekárov je na základe schválených pravidiel Atletickej ligy. 

Ceny.  
V kategórii mužov a žien prví traja pretekári a pretekárky dostanú finančné a vecné ceny.  
V ostatných kategóriách prví traja vecné ceny.  

 

Protesty a odvolania  
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže, sa musia podať ústne hlavnému rozhodcovi ihneď, 
najneskôr do 30 minút po oficiálnom vyhlásení výsledkov danej disciplíny– výsledky budú uverejnené na vývesnej tabuli 
s časom vyvesenia.  Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu sa musí podať jury písomne do 30 min. po 
oficiálnom oznámení rozhodnutia hlavného rozhodcu. 
 
Vedenie výprav. 
Výpravy na Medzištátnom stretnutí zabezpečujú vysielajúce štáty. Ostatné výpravy zabezpečuje vysielajúci oddiel. 

Dopingová kontrola. 
Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole.  



 

 

 


