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PROPOZÍCIE PRETEKOV

BEH K SRDCU SNP 
 MEMORIÁL MILANA NEMČEKA  A BLAŽEJA RUMANNA

Organizátor: Atletický klub ZŤS Martin v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom, Mestom Martin a 
Olympijským klubom Turiec

Termín: Streda 27. októbra 2021 o 17:30 hod. pri umelom osvetlení.

Miesto konania: Atletický štadión pri Spojenej škole v Martine, Ul. čs. armády 24 (pri „slimáku“).

Trať: 10 000 metrov na 400 m dlhej tartanovej atletickej dráhe.

Vekové kategórie: muži do 35 rokov (Memoriál Milana Nemčeka), veteráni nad 35 rokov (Memoriál Blažeja 
Rumanna), ženy do 35 rokov, ženy nad 35 rokov (rozhoduje deň narodenia). 

Poradie vo veteránskych kategóriách bude vyhodnotené po prepočítaní jednoročným vekovým koeficientom,
uvedeným na internetovej stránke masterstrack.sk/node/9

Časový program: 16:30 - 12-minútovka mládež (2004 a mladší - prihláška na mieste)
17:30 - 10 000 m všetky kategórie 
18:30 - vyhlásenie výsledkov a ocenenie najlepších 

Poznámka: Usporiadateľ si vyhradzuje právo pri väčšom počte prihlásených rozdeliť pretekárov do dvoch
behov. Prípadná zmena bude uverejnená na internetovej stránke beh.sk a atletika.sk najneskôr 29.10.

Hlavní funkcionári: Ján Gigac – riaditeľ pretekov, Marián Kalabus – vedúci rozhodca

Prihlášky: Do 26. 10. mailom na adrese marian.kalabus@gmail.com, alebo 27. 10. do 17:00 h osobne v kancelárii 
pretekov. Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko bežca, úplný dátum narodenia a príslušnosť 
pretekára (klub, mesto, zamestnávateľ, a pod.).

Kancelária pretekov: Otvorená od 16:00 hod. v areáli atletického štadióna.

Štartovné: 3 eurá pri prihláške mailom s kompletnými údajmi, 6 eur pri prihláške na štadióne. Platí sa
v hotovosti v kancelárii pretekov. Registrovaní členovia Atletického klubu ZŤS Martin bez poplatku.

Predpis: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.

Ceny: Traja najlepší pretekári v každej kategórii budú odmenení finančnými cenami alebo vecnými cenami.     
Ocenený bude i najrýchlejší Turčan a Turčianka (rozhoduje trvalý pobyt).

                                                                                                      

    
                 Mgr. Pavol Zemko, 

                                                                                            Atletický klub ZŤS Martin
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