
Športový klub mesta, atletický oddiel, Dudince 
 
 

PROPOZÍCIE 
 
 
 

Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu jednotlivcov a družstiev 

mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, starších žiakov, starších žiačok, 

mladších žiakov a mladších žiačok 
 

spolu so slovenskými neregistrovanými a zahraničnými bežcami, vložené preteky 

najmladších žiakov a najmladších žiačok, vložené preteky finálového kola Detského 

štafetového krosu 
 

2.ročník jesenného behu Dudinčanov 
 
 
 

Usporiadateľ: 
 
 

Termín: 
 
Miesto: 

z poverenia Slovenského atletického zväzu organizuje atletický oddiel 

ŠKM Dudince 
 

sobota, 17.novembra 2018 
 
Dudince, areál SKM Slovan Dudince 

 

Organizačný výbor: predseda org.výboru 

riaditeľ pretekov 

športovo technický delegát 

delegát SAZ 

vedúci rozhodca 

inštruktor 

technický riaditeľ pretekov 

kancelária pretekov, financie 

vyhlasovanie výsledkov 

lekár 

propagácia 

členovia OV 

riaditeľ pretekov DŠK 

PaedDr. Dušan Strieborný 

Ing. Július Nyárjas 

Mgr.Milutín Černák 

Mgr. Pavel Kováč 

Prof. Ivan Čillík 

JUDr. Peter Filo 

Peter Kuš, Peter Ďuriš 

Milada Brindzová 

Emil Balla,Elena Nyárjasová 

MUDr. Jaroslav Jenčo 

Mgr. Boris Benický 

Ľubomír Pavlovic, Peter Dodok 

Mgr. Veronika Ľašová 
 

Prihlášky: prihlasovanie všetkých pretekárov končí vo štvrtok 15.11.2018 o 12,00 
hodine. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí 
a usporiadateľ už žiadnu ďalšiu prihlášku neakceptuje. Prihlásení 
účastníci môžu štartovať len v jednej disciplíne, a to vo svojej vekovej 
kategórii. 
REGISTROVANÍ I NEREGISTOVANÍ PRETEKÁRI V SAZ: 

 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: 

 
http://statistika.atletika.sk/kalendar 

 
SÚŤAŽ DRUŽSTIEV /iba pre kluby registrované v SAZ/ : pre súťaž družstiev zašlú kluby 

menovité zloženie družstva e-mailom na adresu kovacpsk@gmail.com 

http://statistika.atletika.sk/kalendar


Družstvo tvoria maximálne 5 a minimálne 3. pretekári. Povolená je aj 

účasť viacerých družstiev z jedného klubu. Prípadnú zmenu v zložení 

družstva je potrebné oznámiť do času uzatvorenia prezentácie príslušnej 

kategórie technickému delegátovi, ktorý bude pôsobiť v priestore cieľa. 

Súťaž družstiev sa nekoná pre míliarske kategórie dospelých. JESENNÝ 

BEH Dudinčanov 2. ročník – prihlášky v kancelárii . pretekov dňa 17. 11. 

2018 do 13,30 hodiny. 

Kancelária pretekov: bude otvorená v deň pretekov od 8,30 hod. do ukončenia pretekov 

Štartujú: v termíne prihlásení v SAZ registrovaní aj neregistrovaní pretekári 

v príslušných vekových kategóriách a zahraniční pretekári 

Štartovné: po potvrdení štartu zaplatia pretekári registrovaní v oddieloch resp. 

v kluboch SAZ a v SAZ usporiadateľovi štartovné 3 eurá za pretekára 

v kategóriách juniorov a dospelých, a 2 eurá v kategóriách dorastu , 

staršieho žiactva, mladšieho žiactva a najmladšieho žiactva. Zahraniční 

pretekári a pretekári neregistrovaní v SAZ a v kluboch SAZ zaplatia 

usporiadateľovi štartovné 5 euro vo všetkých kategóriách. Dudinčania 

štartovné v rámci 2. ročníka jesenného behu neplatia. Účastníci tohto 

behu mimo Dudinančanov platia štartovné 3 eurá. Zahraniční pretekári 

a neregistrovaní pretekári v SAZ a kluboch SAZ zaplatia usporiadateľovi 

5 euro vo všetkých kategóriách. 

Prezentácia na disciplíny: Pretekári sa najneskôr 15 minút pred začiatkom prezentácie svojej 

súťažnej kategórie sústredia v mieste zhromaždenie(vid mapka)t.j. pri 

kancelárii pretekov a odtiaľ budú asistentom štartéra odvedení na miesto 

štartu10 minút pred samotným štartom. 

Štartové čísla a čipy: štartové čísla a čipy dostanú pretekári v mieste zhromaždenia 

zvolávatelne. 

U mladšieho žiactva si preberú čipy vedúci výprav a zabezpečia ich 

vrátenie po ukončení pretekov. Každý pretekár musí mať umiestnené 

obidve čísla, na hrudi aj na chrbte. Čipy musia mať pripevnené na 

chodidle pravej resp. ľavej nohy. Po dobehnutí do cieľa odovzdajú čipy 

usporiadateľom vo vyhradenom priestore.Za neodovzdaný čip budú 

usporiadatelia účtovať 20 €. 

Kategórie a vzdialenosti: Najmladšie žiačky 

Najmladší žiaci 

Mladšie žiačky 

Mladší žiaci 

Staršie žiačky 

Starší žiaci 

Dorastenky 

Dorastenci 

Juniorky 

Juniori 

Ženy míliarky 

Muži míliari 

Ženy vytrvalkyne 

Muži vytrvalci 

2007 a ml. 

2007 a ml. 

2005-06 

2005-06 

2003-04 

2003-04 

2001-02 

2001-02 

1999-00 

1999-00 

1998 a st. 

1998 a st. 

1998 a st. 

1998 a st. 

cca 600 m 

cca 600m 

cca 1000m 

cca 1000m 

cca 1600m 

cca 2000m 

cca 3000m 

cca 4500m 

cca 4000m 

cca 6000m 

cca 4000m 

cca 4500 m 

cca 7500m 

cca 9000m 
 

Rodičia s deťmi do 6 rokov 

Beh Dudinčanov(nad 6 rokov) 

cca 250m 

cca 1000m 



Vyhlasovanie výsledkov: bude vykonávané priebežne cca 20 minút po ukončení disciplíny. 

Hodnotenie družstiev: hodnotené budú iba družstva, ktorých najmenej traja členovia dobehnú 

do cieľa. O umiestnení družstva rozhodne súčet umiestnení z 

redukovaného poradia zostaveného z troch najlepších členov družstva. 

V prípade rovnosti súčtu umiestnení o poradí rozhodne lepšie 

umiestnenie tretieho pretekára. 

Tituly: Majstrami Slovenskej republiky pre rok 2018 sa stávajú najlepšie sa 

umiestnení pretekári v SAZ. Pretekári a najlepšie družstvá budú 

odmenené diplomami a medailami. Víťazi vytrvaleckých súťaži mužov 

a žien dostanú od Kúpeľov a.s. poukazy na týždenný pobyt v mesiaci 

január -február 2019. 

Účastníci 2.ročníka jesenného behu Dudinčanov dostanú v cieli 
 

 

Protesty: 
 
 
 

Rôzne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časový program: 

účastnícky diplom a medailu. 

Podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku a týchto propozícií. 

Výsledky budú zverejnené na vývesnej tabuli v priestore štartu a cieľa, 

s uvedením času uverejnenia výsledkov. 

štartové čísla zostanú pretekárom, nevracajú sa. 

Šatne budú umiestnené v tribúne štadióna, slúžia na prezliekanie 

a sprchovanie. Usporiadateľ neručí za prípadné straty. 

Na trati je možné požívať tretry po celej dĺžke. 

Parkovanie vozidiel je možné na parkovisku pri štadióne a parkovisku 

pri železničnej stanici. 

Bufet bude otvorený v tribúne štadióna počas celých pretekov. 

V cieli budú usporiadatelia podávať čaj. 

V prípade potreby zabezpečiť ubytovanie v Dudinciach pred alebo po 

pretekoch, požiadajte usporiadateľa o jeho zabezpečenie. 

09:00 Finále Detský štafetový kros cca 600m 
 

10:00 najmladšie žiačky 

10:10 najmladší žiaci 

10:20 mladšie žiačky 

10:30 mladší žiaci 

10:45 staršie žiačky 

11:00 starší žiaci 

11:25 dorastenky 

11:50 dorastenci 

12:25 ženy míliarky 

juniorky 

12:50 muži míliari 

juniori 

13:30 ženy vytrvalkyne 

14:15 muži vytrvalci 

2007 a ml. 

2007 a ml. 

2005-06 

2005-06 

2003-04 

2003-04 

2001-02 

2001-02 

1998 a st. 

1999-00 

1998 a st. 

1999-00 

1998 a st. 

1998 a st. 

cca 600m 

cca 600m 

cca 1000m 

cca 1000m 

cca 1600m 

cca 2000m 

cca 3000m 

cca 4500m 

cca 4000m 

cca 4000m 

cca 4500m 

cca 6000m 

cca 7500m 

cca 9000m 
14:30 beh Dudinčanov – rodičia s deťmi do 6 rokov cca 250m 

15:00 beh Dudinčanov , všetci nad 6 rokov cca 1000m 


