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Propozície
Majstrovstiev Stredoslovenského
atletického zväzu v cezpoľnom behu
žiactva, dorastu, juniorov a dospelých
pre rok 2013

Dudince 26. októbra 2013
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Propozície
Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu v cezpoľnom
behu žiactva, dorastu, juniorov a dospelých pre rok 2013
Usporiadateľ:
Z poverenia SAZ zabezpečuje Mestský športový klub Slovan – atletický oddiel Dudince
Termín a miesto:
Sobota 26. októbra 2013 o 11.00 hodine, futbalový štadión MŠK Dudince,
cca 250m od železničnej stanice
Hlavní funkcionári:
predseda OV:
riaditeľ pretekov:
technický riaditeľ:
technický delegát:
vedúci rozhodca:
lekár pretekov:
kancelária pretekov:
hospodár pretekov:

Ing. Štefan Pokľuda
Ing. Július Nyárjas
Marian Teren
Mgr. Milutín Černák
Mgr. Anna Černáková
MUDr. Jozef Strelec
Elena Nyárjasová
Milada Brindzová

Prihlášky:
Zasielajú atletické oddiely a kluby na adresu: julius.nyarjas@gmail.com
do 23.10.2013 do 18.00 hodiny
Štartujú:
V termíne prihlásení pretekári a v SAZ–e registrovaní pretekári a pretekárky príslušnej
vekovej kategórie.
Kancelária:
Bude otvorená v deň pretekov až do ukončenia pretekov na tribúne štadióna.
Štartovné čísla:
Obdržia vedúci výprav pri prezentácii výpravy v kancelárii pretekov oproti zálohe
vo výške 5€ za číslo, ktoré im budú po pretekoch vrátené.
Pretekári sa musia odprezentovať do 10.00 hodiny.
Štartovné:
Pri potvrdení prihlášky zaplatí oddiel, resp. klub štartovné vo výške 3€ za pretekára
v kategórii juniorov a dospelých a 2€ za pretekára v kategórii dorastu a žiactva.
Pretekári, ktorí sa prihlásia po termíne uhradia štartovné 5€.
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Časový rozpis, kategórie a dĺžky tratí:
10.45 otvorenie pretekov
11.00 prípravka mladšie dievčatá /2002/
11.10 prípravka mladší chlapci /2002/
11.20 mladšie žiačky /2000-2001/
11.30 mladší žiaci /2000-2001/
11.40 staršie žiačky /1998-1999/
11.50 starší žiaci /1998-1999/
12.05 muži míliari /1995 a starší/
12.25 dorastenky /1997-1996/
12.40 dorastenci /1997-1996/
13.00 muži vytrvalci /1995 a starší /
juniori /1995 a starší/
13.40 ženy + juniorky /1995 a staršie/
14.00 vyhlásenie výsledkov

600m
600m
1 000m
1 000m
1 600m
2 000m
4 000m
2 600m
3 000m
8 000m,
5 000m
3 600m

Trať:
Povrch je trávnatý, s prevýšením cca 8m. Beží sa na okruhu s dĺžkou 1 000m /600m/.
Šatne a sprchy:
Budú k dispozícii na futbalovom štadióne v Dudinciach.
Šatne slúžia len na prezlečenie. Usporiadateľ neručí za prípadné straty.
WC sú umiestnené z vonkajšej strany tribúny.
Ceny: Pretekári, ktorí sa umiestnia na 1. až 3. mieste budú ocenení
diplomom a medailou.
Občerstvenie: Na futbalovom štadióne bude otvorený bufet

4
MAPA TRATE

