
 

 

P R O P O Z Í C I E 

majstrovstiev SR mužov, žien, juniorov a junioriek  v behu na 10 000 m 

Usporiadateľ:    z poverenia SAZ  MKŠS – AK Kysucké Nové Mesto 
Termín:    8. máj 2016  
Miesto:    Mestský štadión Kysucké Nové Mesto 
Hlavní funkcionári:   Predseda OV:    Mgr. Juraj Čierňava  

    Riaditeľ pretekov:  Mgr. Milan Slivka  
    Vedúci rozhodca:   Peter Kalabus  
    Inštruktor:    Ing. Marián Kalabus 
    Technický delegát SAZ:  Mgr. Pavel Kováč 

Časomer a dataservis:  HRDO šport – Rastislav HRBÁČEK  
Štartujú:  
v kategórii mužov a žien štartujú pretekári a pretekárky ročníky narodenia 1996 a starší, 
v kategórii juniorov a junioriek ročníky narodenia 1997 – 2000. 

Môžu štartovať aj pretekári neregistrovaní v Slovenskom atletickom zväze, ale ich výkony sa 
nezapočítavajú do majstrovstiev SR. 
Štartovné: 3 eurá 
 
Časový program:  
16.50 – slávnostné otvorenie pretekov 
17.00 – 10 000 m (štartujú v ňom neregistrovaní pretekári, muži B, juniori B, príp. ženy na  
              základe rozhodnutia technického delegáta) 
18.10 – 10 000 m ženy, juniorky  
19.10 – 10 000 m muži A, juniori A 
20.00 – vyhlásenie výsledkov  
 
Prihlášky: Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli  

www.hrdosport.sk/Account/Login 
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 4. 5. 2016 /streda/ do 12.00 hod.  
Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Na prihlasovanie do systému 
prihlášok použite e-mail a vygenerované heslo zaslané na Váš e-mail. 
 
 

http://www.hrdosport.sk/Account/Login


Poznámka: technický delegát na základe výkonnosti prihlásených pretekárov (dosiahnuté časy 
v r. 2015, 2016 na 10 000 m, na 5 000 m) rozhodne, v ktorom behu budú pretekári štartovať. 
Jeho rozhodnutie bude zverejnené vo štvrtok 5. mája na internetovej stránke 
www.atletikasvk.sk. Maximálna povolená dĺžka klincov: 6 mm 
 
Kancelária pretekov: Bude otvorená na Mestskom štadióne v nedeľu od 15.00. 
Prezentácia sa uzatvára 60 minút pred štartom príslušného behu. 
Neregistrovaní bežci sa prihlasujú a prezentujú v nedeľu v kancelárii pretekov v čase od 15.00 
do 15.50. 
 
 
 

 
            Juraj Čierňava,                                                                                           Milan Slivka, 

      predseda organizačného výboru                                                                    riaditeľ pretekov 

http://www.atletikasvk.sk/

