
 
 

 

P R O P O Z Í C I E 
 

Majstrovstiev SR v cezpoľnom behu 
staršieho žiactva, dorastu, juniorov, mužov, žien a majstrovstvá SR 

družstiev mužov a žien 
 

 
Usporiadateľ:  Z poverenie SAZ zabezpečuje AK Spartak Dubnica nad Váhom 
 

Termín:  8. novembra 2014 v sobotu o 11:00 hod. 
 

Miesto:  Dubnica nad Váhom priestor starej vodáreň ul. kpt. Nálepku cca 500 m od Mestského 
štadióna (viď mapu) 

 

Organizačný výbor:  Predseda OV:   Peter RAČKOVIČ 
 Riaditeľ pretekov:   Ľuboš BELÁŇ 
 Technický riaditeľ:  Peter ĎURIŠ 
 Vedúci rozhodca:   Dušan CHATRNÚCH 
 Technický delegát:   Ing. Jozef MALÍK 
 Časomiera a dataservis:  HRDO šport – Rastislav HRBÁČEK 
 Štartér:    Róbert BREZINA 
 

Prihlášky:  Zasielajú atletické kluby tak, aby najneskôr 5. novembra 2014 do 12,00 hod. bola 
prihláška doručená na adresu prihlasky@atletikadubnica.sk.  

 Pre súťaž družstiev vedúci družstiev vyznačia členov družstiev v prihláške dodanej 
usporiadateľom. Pri prezentácii družstiev mužov - vytrvalcov musí byť odovzdané 
zloženie družstva nasledovne: maximálne 5 a minimálne 3 pretekári. 

 

Kancelária pretekov:  Bude otvorená v priestoroch tribúny v deň pretekov od 9,00 hod. do 10,00 hod. Do 
tohto času musia byť od prezentovaní všetci pretekári a nahlásené zloženie družstiev. 
Po 10,00 hod. bude kancelária presunutá do meracieho voza HRDO šport v priestore 
cieľa. 

 

Štartujú:  V termíne prihlásení pretekári v príslušných vekových kategóriách, ktorí sú registrovaní 
v Slovenskom atletickom zväze. 

 

Štartovné:  Po potvrdení štartu zaplatí oddiel, resp. klub usporiadateľovi štartovné 3,00 € za 
pretekára v kategóriách juniorov a dospelých a 2,00 € v kategóriách staršieho žiactva a 
dorastu. 

 

Štartovné čísla a chipy:  Štartovné čísla obdržia vedúci výprav pri prezentácii v kancelárii pretekov a zabezpečia 
ich vrátenie po skončení pretekov. Za štartové čísla sa vyberá záloha 5,00 €. Každý 
pretekár musí mať riadne pripevnené štartové čísla na hrudi a chrbte tak, aby bolo 
počas pretekov dobre čitateľné. 

 Chipy sa budú vydávať vždy 15 min. pred štartom príslušnej kategórie vo vyhradenom 
priestore prezentácie. Chip odovzdá pretekár po dobehnutí do cieľa vo vyhradenom 
koridore za cieľom.  
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Kategórie:  11:00  Otvorenie pretekov 

11:20 Prípravka chlapci 2003 a mladší 1000 m vložené preteky 1 kolo 
 11:30 Prípravka dievčatá 2003 a mladšie 1000 m vložené preteky 1 kolo 

11:40  Mladšie žiačky 2001-2002  1500 m vložené preteky 1,5 kola 
  11:50  Mladší žiaci 2001-2002 1500 m vložené preteky 1,5 kola 

12:00  Staršie žiačky 1999-2000  2000 m 2 kolá 
  12:15  Starší žiaci 1999-2000  3000 m 3 kolá 

12:35  Muži – míliari 1994 a starší  4000 m 4 kolá 
  13:00  Dorastenky 1997-1998  3000 m 5 kôl 

13:20  Dorastenci 1997-1998  4000 m 4 kolá 
  13:45  Muži – vytrvalci 1994 a starší  10000 m 10 kôl 

14:25  Juniorky 1995-1996  4000 m 4 kolá 
  14:50  Ženy 1994 a staršie  8000 m  8 kôl 

15:15  Juniori 1995-1996  6000 m  6 kôl 
 

Trať: Je situovaná v areáli bývalej vodárne s trávnatým povrchom. Je možnosť použitia 
tretier.  

 

Sprchy a šatne:  V sociálnych zariadeniach Mestského štadióna v Dubnici nad Váhom. Šatne slúžia len 
na prezlečenie. Za prípadné straty usporiadateľ neručí. 

 

Protesty:  Podľa pravidiel atletiky a súťažného poriadku SAZ. 
 

Tituly:  Víťazi sa stávajú Majstrami Slovenskej republiky pre rok 2014. Pretekári a družstvá na 
prvých troch miestach získajú diplomy a medaile.  

 

Hodnotenie družstiev:  Hodnotené budú iba tie družstvá, ktoré budú mať 3(troch) bodujúcich pretekárov v 
kategórii mužov - vytrvalcov. O výsledku družstva rozhodne súčet umiestnení 
bodujúcich pretekárov každého družstva v redukovanom poradí. V prípade rovnosti 
súčtu umiestnení o poradí rozhodne lepšie umiestnenie tretieho pretekára družstva. 
Redukované poradie bude vytvorené iba z bodujúcich pretekárov štartujúcich 
družstiev.  

 

Vyhlasovanie:  V súťaži jednotlivcov i družstiev bude vyhlásenie výsledkov cca 20 min. po skončení 
disciplíny v priestore štartu a cieľa. 

 

Ubytovanie:  Usporiadateľ nezabezpečuje. Je možné si zabezpečiť ubytovanie v nasledujúcich 
zariadeniach: 

 Ubytovňa 32   cca 200 m od štartu www.u32.novelcar.sk  
 Hotel Kristína  cca 1,5 km od štartu www.apartman-hotel-kristina.sk  
 

Občerstvenie: Po dobehnutí do cieľa bude k dispozícii čaj. 
 

Záverečné ustanovenie: Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ 2014 a týchto propozícií.  
 
 
 
 
 
 
 

Peter Račkovič     Ľuboš Beláň 
                                         Predseda OV                                                                                  riaditeľ pretekov 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.u32.novelcar.sk/
http://www.apartman-hotel-kristina.sk/


 
 

Mapa umiestnenia trate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mapa trate 
 

 
 
Štart 1 štart vzdialeností 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 6 km, 8 km, 10 km 
Štart 2 štart vzdialeností 1,5 km 
 

Profil trate 
 

 


