Majstrovstvá Slovenska v chôdzi mužov na 35 km a žien
na 35 km
Organizátor :
Termín :
Miesto :
Predseda OV:
Riaditeľ pretekov :
Vedúci rozhodca :
Vrchník chôdze :
Technický delegát SAZ :
Štartujú:

Prihlášky :

Štartovné:
Disciplíny:
Kancelária pretekov :
Prezentácia :
Štartové čísla:

Z poverenia SAZ zabezpečuje ŠK DUKLA Banská Bystrica o. z.
Nedeľa 17.10.2021 od 9:00
Priemyselný park Banská Bystrica, Priemyselná 14 / predajňa twd /
Matej Tóth
Roman Benčík
bencik@dukla.sk
+421 902 334 005
Juraj Benčík
Martin Škarba
Martin Pupiš
V kategórii mužov a žien štartujú pretekári a pretekárky ročníky
narodenia 2001 a starší, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa
svojej vekovej kategórie.
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:
http://statistika.atletika.sk/kalendar
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr 15.10.2021 do
12:00 hod.
Sa neplatí.
MSR - chôdza na 35 km mužov a chôdza na 35 km žien
Vložené preteky : chôdza 5 km, 10 km, 20 km muži, ženy
Bude otvorená od 7,30 do ukončenia pretekov v priestoroch
predajne twd. Priemyselná 14.
Na mieste konania pretekov do 8:30.
Dostanú vedúci výpravy, pretekári pri prezentácii pri potvrdení
štartu. Štartové čísla musí mať pretekár pripevnené na
pretekárskom drese tak, aby boli počas celej súťaže dobre
čitateľné, jedno štartové číslo na hrudi spredu a druhé na chrbte.
Dostanú vedúci výprav spolu so štartovým číslom.
Asfaltový okruh dlhý 1 km.

Čipy:
Popis trate:
Protesty :
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa
musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom
oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel
Svetovej atletiky).
Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min.
po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických
pravidiel Svetovej atletiky).
Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje
o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.
Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:
• športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),

•
•

inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste
podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý
z ostatných vedúcich rozhodcov.
Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie
jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť
rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste
v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by
byť z troch rôznych atletických oddielov.
Tituly a odmeny:
Víťaz získava titul „Majster SR na rok 2021“. Pretekári na 1.- 3.
mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a medaily sa udeľujú iba v
prípade, že súťaž začali najmenej 3 pretekári, môžu byť aj z
rovnakého klubu.
Zdravotná služba:
Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch cieľa počas celého
podujatia.
Parkovanie:
Na parkovisku predajne twd.
Šatne :
V priestoroch predajne twd.
Výsledky:
Budú online k dispozícií
na https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1
Technické ustanovenia:
1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať
v reprezentačnom drese je zakázané.
2. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to
určených.
3. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje
spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
4. Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
5. Testovanie usporiadateľ nezabezpečuje!
6. Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu
verejnéhozdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ
k opatreniam ÚVZ SR.
Záverečná ustanovenia:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ 2021 a týchto propozícií. Vstup a
pohyb v priestore štadióna bude umožnený všetkým osobám vrátane pretekárov iba s rúškom
resp. iným prekrytím horných dýchacích ciest (buffka, šatka, respirátor), po dezinfekcií rúk, s
dodržiavaním 2 metrových rozostupov medzi osobami, mimo pretekárov počas súťažnej aktivity
Opatrenia Covid19
• Pred vstupom do areálu sa účastníci podujatia (okrem súťažiacich) zapisujú sa do
zoznamu.
• Vstup a pohyb v priestore štadióna bude umožnený všetkým osobám vrátane
pretekárov iba s rúškom resp. iným prekrytím horných dýchacích ciest (buffka, šatka), po
dezinfekcií rúk, s dodržiavaním rozostupov 2 metre medzi osobami, mimo
pretekárov počas súťažnej aktivity.
• Akcia prebieha v režime OTP.
Časový rozpis :

9:00
10:00

chôdza 35 km muži, ženy
chôdza 5 km, 10 km, 20 km muži, ženy
Roman Benčík – riaditeľ pretekov v. r.

Race -walking Championships of the Slovak republic for
35 km
Organizer: On behalf of SAZ ŠK DUKLA Banská Bystrica o. z.
Date : Sunday 17.10.2021 from 9:00
Location : Industrial park Banská Bystrica, Priemiselná 14 / twd shop /
Chairman of the LOC: Matej Tóth
Competition Director : Roman Benčík
bencik@dukla.sk
+421 902 334 005
Head referee : Juraj Benčík
Chief Judge : Martin Škarba
Technical delegate of SAZ : Martin Pupiš
Registration for the race takes place e-mail address:
hrbacek@hrdosport.sk
The application of the competitors must be made no later than
15.10.2021 by 12:00 p.m.

Accreditation : At the venue of the competition until 8:30.
Competition office : Priemiselná 14, twd store.
Rules : according to WA rules and these propositions.
Parking: In the parking lot of the twd store.
Changing rooms : In the premises of the twd store.

Schedule : 9:00 walking 35 km men, women
10:00 walking 5 km, 10 km, 20 km men, women
Anti-Covid measures: The action takes place in OTP mode, which means tested, vaccinated or
after covid no later than 180 days

Roman Benčík – Competition director

