
 

Majstrovstvá  SR  mužov  a žien v cestnom behu na 10 km   

v rámci 7. ročníka Telekom  Night  Run 2015 

Usporiadateľ: 
Z poverenia SAZ Bratislava Marathon SC Bratislava, Nevädzová 6, 
821 01 Bratislava, 

Termín: 13.09.2015 
Miesto: Bratislava, Slovenská republika 
Čas podujatia: 18:00 - 22:00 hod. 
Štart behu:  20:00 hod. Eurovea – Pribinova ulica 
Cieľ: Eurovea – Pribinova ulica 
Trať: 10 km - mestský okruh vedúci cez mestskú časť Staré mesto, 

s pevným povrchom  
Časový limit: 1,5 hodiny (do 21.30 hod.) 
    
Pravidlá: preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu 

a týchto propozícií 
    
Hlavní funkcionári: Riaditeľ pretekov: Peter Pukalovič  

Športový riaditeľ: Marcel Matanin 
Technický riaditeľ:  Jozef Pukalovič 
Vedúci rozhodca: Iveta Cihová 
Vedúci rozhodca, inštruktor: Marián Kalabus 
Asistent vedúceho rozhodcu: Imrich Ozorák 
Technický delegát SAZ: Miroslav Hélia 
 

 

 - 1 -Prihlasovanie: do 03.09.2015 mailom na  marcel@becool.sk 
kovacpsk@gmail.com  v tvare „ meno priezvisko , dátum 
narodenia, klub , zdravotná poisťovňa 

 
Štartovné:             3 € v rámci M-SR v behu na 10 km na ceste, platba osobne pri                             

prezentácii, tj vyzdvihnutí štartových čísiel 

Kategórie:                          

 

  

juniori                (rok narodenia 1996 – 1999) 
muži                  (rok narodenia 1995 – 1976) 
 

juniorky                  (rok narodenia 1996 – 1999) 
ženy                       (rok narodenia 1995 – 1976) 
 

Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov 
a pretekárok. 
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Prezentácia, vyzdvihnutie 
si štartových čísiel:  

- od 04.09.2015 do 10.09.2015 v Bratislava marathon running 
store v OC Retro, Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, 2. poschodie, 
vždy v čase od 12:00 do 19:00 hod. 
- 11.09.2015 od 12:00 do 19:00 hod. a 12.09.2015 od 10:00 do 
16:00 hod. v Eurovea (Pribinova ulica) 

  
Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné 

poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na 

majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou 

pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú 

zodpovednosť. 

Na zadnej strane štartového čísla bude rovnako ako v on-line 

prihlasovacom formulári možnosť vyplniť vaše zdravotné údaje. 

Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných 

komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou 

a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím 

predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, 

alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, 

ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po 

skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. 

Meranie časov: Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. 

Výkon pretekára bez správne umiestneného funkčného čipu 

nebude môcť byť vyhodnotený!   

Výsledky:  
Budú zverejnené po skončení podujatia na 

bratislavamarathon.com. a www.atletikasvk.sk . 

Informácie:  Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať 

na bratislavamarathon.com. 

Kontakty:  telefón:  00421/904404638, e-mail: marcel@becool.sk 

Ceny: - Prví traja muži a prvé tri ženy  získajú diplom a medailu, a prví 

získa titul majstra SR na rok 2015 

(Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční na pódiu počas 

slávnostného ceremoniálu približne o 21.20 hod.).  

Šatne a úschovňa: Možnosť prezlečenia sa a uschovania si osobných vecí bude 

v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne. Sledujte detailné 
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informácie, aktuality a mapku k podujatiu na 

bratislavamarathon.com. Šatne a úschovňa budú otvorené 

od 18:00 hod.  

WC: Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa 

v technickej zóne, prípadne využite toalety v Eurovea. 

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude 

k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba. 

Upozornenie:         Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom 

osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadne aj o využitie vlastných ľubovoľných 

reflexných prvkov. Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých 

kolegov.  


