
 

1 

 

MAJSTROVSTVÁ SR V CEZPOĽNOM BEHU 
mladších žiakov a žiačok, starších žiakov a žiačok, dorastencov, dorasteniek,  

juniorov, junioriek, mužov, žien, družstiev vytrvalcov mužov a žien 

 a pretekárov neregistrovaných v SAZ vo všetkých disciplínach jednotlivcov 

 

 

Podujatie je pre pretekárov v kategóriách dospelých a juniorov registrovaných 

v Slovenskom atletickom zväze kvalifikáciou na ME v krose vo Francúzsku 
 

 

Usporiadateľ Slovenský atletický zväz 

 

Termín 7. november 2015, sobota od 10:00 hod. 

 

Miesto Hippo Aréna Elements Resort,  Šamorín – Čilistov 

 

Hlavní funkcionári Riaditeľ pretekov:  Marcel Matanin 

 Technický delegát:  Marián Kalabus 

 Vedúci rozhodca:  Ján Koštial 

 Inštruktor:   Peter Filo 

 

Prihlášky Prihlášky zasielajú atletické kluby tak, aby najneskôr 4. novembra 2015 do 24:00 

hod bola prihláška doručená na obe nasledovné adresy toth@atletikasvk.sk  

a atletika@ba.psg.sk.   

 Pre súťaž družstiev (muži vytrvalci a ženy vytrvalkyne) odovzdajú  zástupcovia 

klubov SAZ menovité zloženie družstiev pri prezentácii v kancelárii pretekov, 

najneskôr 60 min. pred začiatkom disciplíny. Družstvo tvoria maximálne 5 

a minimálne 3 pretekári.  

 Pre neregistrovaných pretekárov platí rovnaký termín a adresa doručenia prihlášok. 

V prihláške sa uvádza meno, priezvisko, dátum narodenia, mesto (klub) 

a disciplínu (pretekovú vzdialenosť). Pri výbere disciplíny rešpektujte vekové 

kategórie platné v SAZ. 

 

Kancelária pretekov Kancelária pretekov bude otvorená v deň pretekov od 8:30 hod. do skončenia 

pretekov. Ukončenie prezentácie, spojené s výdajom štartových čísiel, je najneskôr 

60 min. pred štartom každej disciplíny. 

 

Štartujú  V termíne prihlásení pretekári, registrovaní v SAZ aj neregistrovaní pretekári, a to 

v príslušných vekových kategóriách. Neregistrovaní pretekári  štartujú v súťažiach 

ako jednotlivci, a to vždy spolu s registrovanými pretekármi. Ich umiestnenie na 

štarte je vždy v koridore za registrovanými pretekármi. 

 

Prezentácia Prezentácia pretekárov na disciplínu končí 10 minút pred jej začiatkom.         

pred štartom  Pretekári sa zhromaždia na mieste označenom nápisom „ZVOLAVATEĽŇA“ 

umiestnenom v blízkosti štartu pretekov. Odtiaľ ich uvádzači odvedú na miesto 

štartu.  
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Štartovné Štartovné pre registrovaných v SAZ je 3 € za pretekára v kategóriách juniorov 

a dospelých. Štartovné pre neregistrovaných v SAZ je 5 € za pretekára 

v kategóriách juniorov a dospelých. Pretekári v kategóriách žiactva a dorastu 

neplatia  štartovné. Štartovné uhradia vedúci družstiev, resp. pretekári v kancelárii 

pretekov pred vyzdvihnutím si štartových čísiel. 

 Poplatky za zmeny oproti pôvodnej prihláške: 1 € za odhlásenie pretekára a 7 € za 

nenastúpenie pretekára na štart po skončení prezentácie.  

 

Štartové čísla a čipy Štartovné čísla, súčasťou ktorých sú čipy, si vyzdvihnú vedúci výprav 

a neregistrovaní pretekári pri prezentácii v kancelárii pretekov. Štartovné čísla pre 

registrovaných a neregistrovaných bežcov budú farebne odlíšené.  

 Všetci pretekári musia mať štartové čísla viditeľne umiestnené a pripevnené na 

hrudi. Štartové čísla sa po pretekoch nevracajú. 

 

Kategórie, mladšie žiačky 2002- a mladšie 1430 m  1 malé kolo 

vzdialenosti mladší žiaci 2002- a mladší 1430 m  1 malé kolo 

 staršie žiačky 2000-2001 2570 m  2 malé kolá 

 starší žiaci 2000-2001 2570 m  2 malé kolá 

 dorastenky 1998-1999 3290 m  1 malé a 1 veľké kolo 

 dorastenci 1998-1999 4010 m  2 x veľké kolo 

 juniorky 1996-1997 4010 m  2 x veľké kolo 

 juniori  1996-1997 5870 m  3 x veľké kolo 

 ženy – míliarky 1995 a staršie 4010 m  2 x veľké kolo 

 ženy – vytrvalkyne 1995 a staršie 7730 m  4x veľké kolo 

 muži – míliari 1995 a starší 4010 m  2 x veľké kolo 

 muži – vytrvalci 1995 a starší 9590 m  5 x veľké kolo 

 

Trate sú situované v areáli HIPPO ARÉNY. Podstatná časť tratí má trávnatý 

povrch. 

 

Osviežovacia stanica Čaj a voda budú pre pretekárov k dispozícii v priestore štartu a cieľa pretekov  

 

Protesty   Protesty sa môžu podávať podľa pravidiel atletiky a súťažného poriadku SAZ.  

 

Tituly Víťazní pretekári registrovaní v SAZ sa stávajú majstrami Slovenskej republiky 

pre rok 2015. Pretekári a družstvá vytrvalcov na prvých troch miestach získajú 

diplomy a medaily. Majstri SR v žiackych a dorasteneckých kategóriách dostanú  

tričko s nápisom „Majster SR“. 

 Neregistrovaní pretekári na prvých troch miestach získajú diplomy. 

 

Hodnotenie družstiev Hodnotené budú družstvá mužov a žien – vytrvalcov a vytrvalkýň, ktorých aspoň 

traja členovia dobehnú do cieľa. O  umiestnení družstva rozhodne súčet umiestnení 

z redukovaného poradia, zostaveného z troch najlepších členov družstiev. 

V prípade rovnosti súčtu umiestnení o poradí rozhodne lepšie umiestnenie tretieho 

pretekára družstva.  

Výsledky Výsledky pretekov budú zverejnené v dvoch verziách. Oficiálnou verziou budú 

výsledky M SR zostavené z pretekárov registrovaných v SAZ. Druhá verzia 

výsledkov bude obsahovať umiestnenie a výkony všetkých štartujúcich pretekárov. 

 

Vyhlasovanie Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční po dobehu príslušnej kategórie. 
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Všeobecné Šatne budú pretekárom k dispozícii na prezlečenie a osprchovanie.  

informácie  Za prípadné straty vecí usporiadateľ nezodpovedá. 

 Trasa pretekov bude pre súťažiacich sprístupnená v sobotu do 9:45 hod. 

Pretekári sa môžu rozcvičovať iba v priestoroch, ktoré sú umiestnené mimo 

súťažnej plochy. 

 

Záverečné Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ 2015 a týchto 

ustanovenie propozícií.  

 

Časový program:      10:00  Otvorenie pretekov 

 10:15 Mladšie žiačky 2002 – a mladšie 1430 m 

 10:30 Mladší žiaci 2002 – a mladší 1430 m 

 10:45 Staršie žiačky 2000-2001 2570 m 

 11:05 Starší žiaci 2000-2001 2570 m 

 11:20 Dorastenky 1998-1999 3290 m 

 11:40 Dorastenci 1998-1999 4010 m 

 12:15 Juniorky, ženy míliarky 1997 a staršie 4010 m 

 12:45 Muži – míliari 1995 a starší 4010 m 

 13:10   Juniori  1996-1997 5870 m 

 13:50 Muži - vytrvalci 1995 a starší 9590 m  

 14:50 Ženy - vytrvalkyne 1995 a staršie 7730 m 

 


