Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu
mladšieho žiactva, staršieho žiactva, dorastu, juniorov, mužov, žien
a družstiev mužov a žien
spolu s neregistrovanými slovenskými a zahraničnými účastníkmi
Podujatie je pre pretekárov v kategóriách dospelých, U23 a juniorov
tretím kvalifikačným kolom na ME v cezpoľnom behu
Usporiadateľ:

Slovenský atletický zväz

Termín:

19. november 2016, sobota od 10:30 hod.

Miesto:

Šamorín, x-bionic®sphere, Dubová 33/A

Hlavní organizátori:

riaditeľ pretekov
manažérka pretekov
vedúci rozhodca
inštruktor rozhodcov
manažérka prezentácie pretekov
technický delegát
štartér
časomiera a dataservis

Štartujú:

Marcel Matanin
Dominika Tomašovičová
Ján Koštial
Peter Filo
Darina Kozolková,
Simona Švachová
Marián Kalabus
Miroslav Hélia
HRDO šport

V termíne prihlásení pretekári, registrovaní v SAZ a neregistrovaní
slovenskí a zahraniční pretekári, a to len v príslušných vekových
kategóriách.
Neregistrovaní pretekári štartujú v súťažiach len ako jednotlivci, a to vždy
spolu s registrovanými pretekármi. Ich umiestnenie na štarte je vždy
v koridore za registrovanými pretekármi.

Kategórie, vzdialenosti: mladšie žiačky
2003-2006
1,4 km
mladší žiaci
2003-2006
1,4 km
staršie žiačky
2001-2002
2,8 km
starší žiaci
2001-2002
2,8 km
dorastenky
1999-2000
4,0 km
dorastenci
1999-2000
4,0 km
juniorky
1997-1998
4,0 km
juniori
1997-1998
6,0 km
ženy – míliarky
1996 a staršie
4,0 km
ženy – vytrvalkyne
1996 a staršie
8,0 km
muži – míliari
1996 a starší
4,0 km
muži – vytrvalci
1996 a starší
10,0 km
Trate sú situované v areáli Hippo Arény. Povrch tratí je trávnatý
a pieskový. Presné pretekové vzdialenosti zverejní usporiadateľ deň pred
podujatím, po premeraní skutočne vytýčených tratí.

Prihlášky:

Prihláška všetkých pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 17.11.2016
(štvrtok) do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky
prihlasovanie ukončí.
Prihlásení účastníci môžu štartovať len v jednej disciplíne, a to vo svojej
vekovej kategórii.
Prihlásenie na mieste v deň podujatia nie je možné!!!
REGISTROVANÍ PRETEKÁRI V SAZ
Prihlasovanie na preteky bude prebiehať on-line na webovom portáli:
www.hrdosport.sk/Account/Login
NEREGISTROVANÍ PRETEKÁRI V SAZ
Prihlasovanie na preteky bude prebiehať on-line na webovom portáli:
http://www.hrdosport.sk/Entries/Create
SÚŤAŽ DRUŽSTIEV (iba pre kluby registrované v SAZ)
Pre súťaž družstiev (muži vytrvalci a ženy vytrvalkyne) uvedú kluby
menovité zloženie družstva a toto zašlú e-mailom na adresy
marian.kalabus@gmail.com a hrbacek@hrdosport.sk. Družstvo tvoria
maximálne 5 a minimálne 3 pretekári.

Štartovné:

Štartovné pre žiacke kategórie je 2,00 €, a pre ďalšie kategórie 3,00 € za
pretekára.
Štartovné sa bude uhrádzať na mieste pri preberaní štartových čísel.

Štartové čísla a chipy:

Vedúci klubov a neregistrovaní pretekári si vyzdvihnú štartové čísla a chipy
v kancelárii pretekov. Všetci pretekári musia mať štartové čísla viditeľne
umiestnené a pripevnené na hrudi a na chrbte. Chipy sa umiestňujú na
členok.
Štartové čísla sa po pretekoch nevracajú. Chipy sa budú odoberať
bezprostredne po dobehnutí v priestore cieľa.

Kancelária pretekov:

Bude otvorená v deň pretekov od 9:00 hod. do skončenia pretekov.
Ukončenie výdaja štartových čísiel a chipov je najneskôr 60 minút pred
štartom každej disciplíny.

Šatne:

Budú pretekárom k dispozícii len na prezlečenie a osprchovanie sa. Za
prípadné straty vecí usporiadateľ nezodpovedá. Vstup do šatne je len
s prideleným štartovým číslom.

Rozcvičenie:

Trasa pretekov bude pre súťažiacich sprístupnená len v deň pretekov
(sobota) do 10:00 hod.
Pretekári sa môžu rozcvičovať iba v priestoroch, ktoré sú umiestnené mimo
súťažnej plochy.

Prezentácia pred štartom: Pretekári sa zhromaždia na mieste
označenom nápisom
„ZVOLÁVATEĽŇA“ umiestnenom v blízkosti štartu pretekov. Prezentácia
pretekárov na disciplínu končí 10 minút pred jej začiatkom. Po kontrole
pripevnenia a umiestnenia štartových čísiel odvedú uvádzači pretekárov na
miesto štartu.
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Pretekári nesmú mať so sebou a počas súťaže používať audio
prehrávače, rádiá, vysielačky, mobilné telefóny a podobné prístroje na
súťažnej ploche. Taktiež nie je možné používať reprezentačné dresy SR.
Zdravotná služba:

V priestore pri kancelárii pretekov bude k dispozícii rýchla záchranná
služba.

Dopingová kontrola:

Všetci vybraní účastníci sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole.

Osvieženie:

Čaj a voda budú pre pretekárov k dispozícii v priestore cieľa pretekov.

Výsledky:

Oficiálne výsledky pretekov budú ihneď po skončení súťaže každej vekovej
kategórie zverejnené na vývesnej tabuli umiestnenej pred kanceláriou
pretekov.
Priebežné výsledky budú priebežne zverejňované na internetovej adrese.
www.hrdosport.sk/Online?CompetitionId=166
Kompletné výsledky budú k dispozícii na internetovej adrese
www.atletikasvk.sk/Results

Tituly:

Víťazi z radov pretekárov registrovaných v SAZ, ktorí majú slovenské
občianstvo, sa stávajú majstrami Slovenskej republiky pre rok 2016.
Jednotlivci a členovia družstiev, ktorí sa umiestnia na prvých troch
miestach, získajú diplomy a medaile. Majstri SR v žiackych
a dorasteneckých kategóriách dostanú aj tričko s nápisom „Majster SR“.

Hodnotenie družstiev: Hodnotené budú iba 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.
Tituly a odmeny sa udeľujú iba v prípade, ak preteky začali najmenej tri
družstvá.
Vyhlasovanie výsledkov: Týka sa všetkých účastníkov pretekov. Vyhlasovanie sa uskutoční vždy po
zverejnení výsledkov na informačnej tabuli.
Predpis:

Súťaží sa v zmysle pravidiel IAAF a týchto propozícií.

Úhrada:

Účastníci štartujú na vlastné náklady, alebo na náklady vysielajúcej zložky.

Ubytovanie a stravovanie: Je možné priamo v športovom komplexe.
Kontakt: hotel@x-bionicsphere.com , 0907 398 189
Orientačná cena jednej štvorposteľovej izby s raňajkami 159,00 €.
Reštaurácia OLYM-pick
od 7:00 do 17:00 h.
Reštaurácia APAPNI
od 17:00 do 23:00 h.
LEGENDS BAR
od 16:00 do 24:00 h.
Občerstvenie:

Od 9:00 hod. do skončenia pretekov bude k dispozícii bufet v priestoroch
krytej jazdeckej haly.

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.
Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo zdraví
súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý
účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
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Časový program:

10:30
10:45
11:00
11:15
11:35
11:50
12:10
12:40
13:15
13:15
13:45
14:15
15:00

Otvorenie pretekov
Mladšie žiačky 2003-2006 1,4 km
Mladší žiaci
2003-2006 1,4 km
Staršie žiačky
2001-2002 2,8 km
Starší žiaci
2001-2002 2,8 km
Dorastenky
1999-2000 4,0 km
Dorastenci
1999-2000 4,0 km
Juniori
1997-1998 6,0 km
Juniorky
1997-1998 4,0 km
Ženy – míliarky 1996 a st.
4,0 km
Muži – míliari
1996 a st.
4,0 km
Ženy – vytrv.
1996 a st.
8,0 km
Muži – vytrv.
1996 a st. 10,0 km

( 1x malý okruh)
(1x malý okruh)
(2x malý okruh)
(2x malý okruh)
(2x veľký okruh)
(2x veľký okruh)
(3x veľký okruh)
(2x veľký okruh)
(2x veľký okruh)
(2x veľký okruh)
(4x veľký okruh)
(5x veľký okruh)

Tento časový program je len orientačný. Presné časy štartu jednotlivých kategórií sa prispôsobia
podľa skutočnému počtu prihlásených pretekárov.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť pretekové vzdialenosti pre jednotlivé vekové kategórie,
a to vždy v súlade s aktuálnymi možnosťami a rozsahom pretekania sa.

Marcel Matanin
riaditeľ podujatia

4

