
 
1. ročník chodeckých pretekov v Žiari nad Hronom 

Žiarska chôdza o pohár Jozefa Pribilinca 
3. kolo Atletickej ligy 

 

 

Propozície 
 

Termín a miesto pretekov: 05.05.2017 o 17,00 hod. Žiar nad Hronom, na 

námestí Matice Slovenskej, Slovenská republika. 
 

Usporiadateľ: Atletický klub-MŠK Žiar nad Hronom, Mesto Žiar nad Hronom, 
ZŠ na ul.Dr. Jánskeho, VŠC Dukla a ŠG Banská Bystrica, MsKC Žiar nad 
Hronom 
 

Organizačný výbor: 
Mgr.Peter Antal primátor mesta - predseda OV 
Ing.Rybársky a Adam Pajunk -manažer pretekov  
Martin Škarba – hlavný rozhodca 

Zdenko Babík – vrchník chôdze 

Juraj Benčík - koordinátor pretekov 

Roman Benčík – riaditeľ pretekov 
Červený kríž – zdravotnícke zabezpečenie 
Atetická liga – chôdza 
Zdenko Babík- vedúci rozhodca                               
Kalabus M.- Vedúci rozhodca + Inštruktor 
Martin Škarba- Vrchník chôdze:    
Rozhodcovia chôdze:  Kalabus Pe., Kalabus Pa., Pupiš, Benčík R., Blažek 
 

Disciplíny 
5 km chôdza ženy, ročník narodenia 2001 a starší   

5 km chôdza muži, ročník narodenia 2001 a starší 

3 km žiaci, ročník narodenia 2002 - 2003 
3 km žiačky, ročník narodenia 2002 - 2003 
1 km žiaci, ročník narodenia 2004 – 2005 
1 km žiačky, ročník narodenia 2004 – 2005 
1 km prípravka žiaci narodení 2006 -2007. 
1 km prípravka žiačky narodené 2006-2007. 
600m prípravka žiaci narodení 2008 a ml. 
600m prípravka žiačky narodené 2008 a ml. 

 



Technicko - organizačné informácie: 
 

Termín pre prihlásenie do pretekov je najneskôr do 03.05.2017, 
prípadne aj na mieste pretekov najneskôr 1hod.pred štartom prvej disciplíny. 
Prihlášky s uvedením mena, priezviska, klubu-školy, dátumu narodenia  
a kategórie do ktorej sa prihlasuje je potrebné poslať e-mailom na 
adresu, adam.pajunkak@gmail.com 
 
Technické a informačné centrum bude zriadené v na prízemí v 
budove Okresného úradu v Žiari nad Hronom od 14 00 hod.( v mieste 
pretekov).  
V centre budú k dispozícii všetky informácie týkajúce sa podujatia, štartové 
listiny, štartovné čísla, informácie od rozhodcov, výsledky, štartovacie listiny a 
výsledky tu budú taktiež vyvesené. 
 

Časy pretekárov budú merané ručne. 
 

Šatne, WC a sprchy:  
Budú pre pretekárov k dispozícii v budove ZŠ na ulici Dr. Jánskeho ( I.ZŠ). 
Za odložené veci organizátor nezodpovedá. 
 

Pravidlá a pretekársky úbor : 
Pretekať sa bude podľa pravidiel atletiky IAAF a podľa týchto propozícií. 
 

Trať 
Pretekať sa bude na certifikovanej trati s podkladom asfalt a dlažba.  
Preteky na 3km a 5km budú prebiehať na okruhu dlhom 500m . Preteky na 
1km a 600m budú prebiehať na okruhu 200m. Trať na rozcvičenie je 
situovaná na uliciach v okolí námestia Matice Slovenskej.. 
 

Prezentácia pred štartom:  
Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 5 min. pred 
štartom. svojej disciplíny v priestore štartu, vrátane kontroly štartovných čísel. 
 

Ceny:  
V kategórii mužov a žien prví traja pretekári finančné ceny ( 150-100-50) a 
poháre V ostatných kategóriách prví traja vecné ceny a medaile  
Najlepší výkon v rámci celého podujatia bude ocenený pohárom Jozefa 
Pribilinca. 
Slávnostný ceremoniál Ceny (poháre, medaily, finančné odmeny a vecné ceny) 
vo všetkých kategóriách budú udelené 15 min po ukončení poslednej disciplíny 
prvým trom umiestneným v každej kategórii. 
 
Partneri podujatia :  
ADAKAR,s.r.o., Radničná reštaurácia, VÚEZ,a.s. Levic 

 



Časový rozpis pretekov : 
 

17:00 hod. otvárací ceremoniál  
17:10 hod.  600m chôdza pre neregistrované deti ZŠ I. stupeň + škôlky 

1km chôdza pre neregistrované deti ZŠ II. stupeň  
17:20 hod.  600m prípravka žiaci narodení 2008 a ml. 

600m prípravka žiačky narodené 2008 a ml  
17:35 hod.  1km prípravka žiaci narodení 2006-2007 

1km prípravka žiačky narodené 2006-2007  
17:50 hod.  1km žiaci narodení 2004-2005 

1km žiačky narodené 2004-2005  
18:10 hod.  3km žiaci narodení 2002-2003 

3km žiačky narodené 2002-2003  
18:30 hod.  5 km chôdza muži, ročník narodenia 2001 a starší  

5 km chôdza ženy, ročník narodenia 2001 a staršie 
 


