
CHODECKÉ
PRETEKY

PROPOZÍCIE
CHODECKÁ
NITRA
25. 9. 2014
PEŠIA ZÓNA

TERMÍN A MIESTO
25. 9. 2014, zaèiatok o 15.15 hod. na pešej zóne v Nitre

USPORIADATE¼
OZ Harmónia pohybu, Mesto Nitra, Športové gymnázium Nitra

FUNKCIONÁRI PRETEKOV
Predseda OV: Viliam Tóth

Technický riadite¾: Matej Spišiak

Riadite¾ pretekov: Martin Illéš

DISCIPLÍNY
0,5 km – prípravka

1 km – mladší �iaci, mladšie �iaèky, starší �iaci, staršie �iaèky

2 km – dorastenci, dorastenky

5 km – juniori, juniorky, mu�i, �eny

PRIHLÁŠKY
Do 24. 9. 2014 na e-mailové adresy alebo telefonicky:

Viliam Tóth, 0905 737 995, vili.toth@gmail.com

Matej Spišiak, 0903 472 423, spisiak@dukla.sk

KANCELÁRIA PRETEKOV
Bude otvorená v deò mítingu od 14.00 hod. do ukonèenia pretekov. Prezentácia pretekárov

bude na zaèiatku pešej zóny od divadla A. Bagara.

ŠATNE
Parkovanie, šatne a obèerstvenie po pretekoch bude na Základnej škole knie�a�a Pribinu

v Nitre, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra.

ODMENY
Mladší �iaci, mladšie �iaèky, starší �iaci a staršie �iaèky na prvých troch miestach získajú

poháre, diplom a vecné odmeny. Prví traja dorastenci, dorastenky, juniori a juniorky získajú

diplom, pohár a trièko. Traja najlepší mu�i a �eny obdr�ia finanènú odmenu a trièko.

ÈASOVÝ PROGRAM
15:15

15:30

15:50

16:15

0,5 km – prípravka

1 km – ml. �iaci, ml.e �iaèky, st. �iaci, st. �iaèky

2 km – dorastenci, dorastenky

5 km – juniori, juniorky, mu�i, �eny

[ ]PROPOZÍCIE PRETEKOV

Podujatie Chodecká Nitra

má exhibièno-propagaèný

charakter, ktoré sa koná na

necertifikovanej trati.

Z uvedeného dôvodu

upozoròujeme trénerov

a pretekárov, �e prípadný

limit alebo rekord zájdený

na uvedenej trati nebude

uznaný.
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Podujatie sa mô�e pochváli� úèas�ou stoviek chodcov zo šiestich európskych

krajín. Rekordy podujatia vo všetkých disciplínach sú na svetovej úrovni.

Pritom v Nitre ide popri vrcholných výkonoch aj o exhibíciu, o priblí�enie

tejto krásnej atletickej disciplíny širšej verejnosti. Aj preto sme sa rozhodli

prinies� chodcov priamo do srdca mesta Nitra – na pešiu zónu. Hlavným

cie¾om nášho podujatia je však privies� k chôdzi, k atletike, ale aj všeobecne

k športu mladé talenty, deti z nitrianskych škôl. Ka�doroène ich do tajov

chôdze zaúèa náš najlepší chodec ostatného desa�roèia, rodák z Nitry a èlen

organizaèného výboru – Matej Tóth.

Aktuálny roèník bude ma� práve vïaka nemu strieborný lesk. Len pár

tý�dòov pred nitrianskymi pretekmi získal striebornú medailu na

majstrovstvách Európy v Z richu. Snáï neexistuje lepšie miesto na

prezentáciu tohto ve¾kého úspechu ako jeho rodné mesto, navyše mesto,

kde pod vedením trénera Petra Meèiara s chôdzou zaèínal a športovo

rástol. Preto sme sa rozhodli, �e popri tradièných disciplínach pripravíme

pre divákov autogramiádu nášho úspešného atléta, samozrejme nebude

chýba� ani mo�nos� odfotografova� sa s ním aj s cennou medailou.

Ïalšou novinkou a snáï aj posunutím nášho podujatia o stupienok vyššie

je charitatívny charakter 7. roèníka chodeckej Nitry. Poèas pretekov bude

v spolupráci s rehabilitaèným strediskom Adeli medical center z Pieš�an

vyhlásená zbierka na podporu lieèby a rehabilitácie Deanky Janèovej. Aj

vïaka Adeli centru Deanka dnes u� chodí. O jej príbehu sa viac dozvieme

priamo poèas pretekov a mo�no si s nami Deanka aj zachodí. Ambasádorom

tejto myšlienky bude samotný strieborný medailista Matej Tóth.

Prajeme všetkým úèastníkom ve¾a š�astia v pretekoch, kvalitné výkony

v duchu fair-play. Divákom krásny športový zá�itok, aby všetci odchádzali

v piatok z pešej zóny v Nitre s dobrým pocitom.
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V znamení Zürichu

Pomáhame de�om

Úspešný projekt
Chodecká Nitra pokraèuje

Organizaèný výbor

Chodecká Nitra má pred sebou 7. roèník.

Podujatie, ktoré zaèalo písa� svoju históriu

v olympijskom roku 2008 má za sebou

šes� úspešných roèníkov.
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[ ]REKORDY CHODECKEJ NITRY

Mladší �iaci, 1 km

Mladšie �iaèky, 1 km

Starší �iaci, 1 km

Staršie �iaèky, 1 km

Dorastenky, 2 km

Richard Orovèík (AK Bacúch), 2013 4:34

Bibiana Kuklicová (UMB BB), 2012 4:44

Miroslav Úradník (Dukla BB), 2010 4:00

Ema Haèundová (MŠK Bor. Mikuláš), 2013 4:30

Radoslava Piliarová (AK Bacúch), 2013 9:13

Dorastenci, 2 km

Juniori, 5 km

Juniorky, 5 km

Mu�i, 5 km

�eny, 5 km

Miroslav Úradník (Dukla BB), 2013 7:45

Patrik Spevák (AK Bacúch), 2011 20:27

Katarína Strmeòová (Dukla BB), 2011 23:24

Anton Kuèmín (Dukla B. Bystrica), 2013 19:01

Viktória Madarász (HUN), 2013 21:13

[ ]VÍ�AZI KATEGÓRIÍ V ROKU 2013

Prípravka chlapci, 0,5 km

Prípravka dievèatá, 0,5 km

Dorastenky, 2 km

Mu�i, 5 km

�eny, 5 km

Mário Záslav (ZŠ Tajovského BB) 2:13

Lucia Orovèíková (AK Bacúch) 2:24

Radoslava Piliarová (AK Bacúch) 9:13

Anton Kuèmín (Dukla Banská Bystrica) 19:01

Viktória Madarász (HUN) 21:13

Mladší �iaci, 1 km

Mladšie �iaèky, 1 km

Starší �iaci, 1 km

Staršie �iaèky, 1 km

Dorastenci, 2 km

Richard Orovèík (AK Bacúch) 4:34

Alexandra Zlúkyová (AK Bacúch) 4:58

Lukáš Murín AK Bacúch) 4:27

Ema Haèundová (MŠK Borský Mikuláš) 4:30

Miroslav Úradník (Dukla BB) 7:45
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| Inštruktá� chôdze | Slovenské chodecké nádeje | Stupeò ví�azov | Najlepšia v �enskej kategórii tesne pred cie¾om –

Viktória Madarász | Najväèší favoriti pokope | Nasadenie najmladších nádejí
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| Hàba detí okolo Mateja Tótha

| Prominentní hostia pri odovzdávaní cien

| Štart hlavnej kategórie

| Štart a húf detí v akcii
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