PROPOZÍCIE
Majstrovstiev SR v cezpoľnom behu jednotlivcov
starších žiakov, starších žiačok, dorastencov, dorasteniek, juniorov, junioriek,
mužov a žien a Majstrovstvá SR družstiev mužov - vytrvalcov a žien

USPORIADATEĽ:

Z poverenie SAZ zabezpečuje Atletický club Nové Zámky

TERMÍN:

9. novembra 2013 v sobotu o 11.00 hod

MIESTO:

Okolie štadióna AC Nové Zámky na Sihoti

RIADITEĽ PRETEKOV: Ing. Štefan STRAŇOVSKÝ
VEDÚCI ROZHODCA: Ing. Ján BAŇÁR
TECHNICKÝ DELEGÁT: Ing. Jozef MALÍK
VEDÚCI ROZHODCA:
Mgr. Rudolf MADA
INŠTRUKTOR:
Mgr. Rudolf MADA
TAJOMNÍK:
Ing. Peter STRAŇOVSKÝ
ŠTARTÉR:
Juraj SZÁK
LEKÁR:
MUDr. Margita SUCHÁ
PRIHLÁŠKY:

0905 593770
035 6416118
0908 467761
0904 415059
0904 415059
0918 557208
0903 729739
0905 576185

Zasielajú športové kluby písomne tak, aby boli doručené
písomne najneskôr do 6. 11. 2013 na adresu:
Atletický club Nové Zámky, štadión na Sihoti, PP 81
94058 Nové Zámky, resp.
elektronickou formou najneskôr do 7. 11. 2013 do 12.00 hod
na adresu: acnza@awebin.sk

ŠTARTUJÚ:

V termíne prihlásení pretekári v príslušných vekových kategóriách,
ktorí sú registrovaní v SAZ.

KANCELÁRIA:

Bude otvorená v sobotu v deň pretekov od 8.30 hod v miestnosti
č. 15 budovy Šport hotela, prezentácia jednotlivcov i družstiev
končí o 10.30 hod. Pri prezentácii družstiev musí byť odovzdané
zloženie družstva nasledovne: maximálne 5 a minimálne 3 pretekári
v príslušnej vekovej kategórii.

ŠTARTOVNÉ:

Po potvrdení štartu zaplatí oddiel, resp. klub usporiadateľovi štartovné
3 Eur za pretekára v kategóriách juniorov a dospelých a 2 Eur
v kategóriách staršieho žiactva a dorastu.

ŠTARTOVÉ ČÍSLA:

Dostanú vedúci výprav pri prezentácii v kancelárii pretekov
a zabezpečia ich vrátenie po skončení pretekov. Za štartové čísla
sa vyberá záloha 5.-Eur. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené
štartové čísla na hrudi a chrbte tak ,aby bolo počas pretekov čitateľné.

KATEGÓRIE

ŠTARTY

Otvorenie pretekov
Mladšie žiačky
Mladší žiaci
Staršie žiačky
Starší žiaci
Muži – míliari
Dorastenky
Dorastenci
Muži – vytrvalci
Juniorky
Ženy
Juniori

VZDIALENOSTI

11.00
2000 a mladšie
2000 a mladší
1998-1999
1998-1999
1993 a starší
1996-1997
1996-1997
1993 a starší
1994-1995
1993 a staršie
1993-1994

11.20
11.30
11.40
11.50
12.10
12.30
12.45
13.10
13.50
13.50
14.10

1500 m
1500 m
2000 m
3000 m
4000 m
3000 m
4000 m
9000 m
4000 m
4000 m
6000 m

1 veľký okruh vložená súťaž
1 veľký okruh vložená súťaž
1 malý a 1veľký okruh
2 veľké okruhy
2 malé a 2 veľké okruhy
2 veľké okruhy
2 malé a 2 veľké okruhy
6 veľkých okruhov
2 malé a 2 veľké okruhy
2 malé a 2 veľké okruhy
4 veľké okruhy

Preteky sú situované v okolí štadióna na Sihoti na trávnatom povrchu s miernymi
úpravami terénu s minimálnym prevýšením.

ŠATNE, SPRCHY:

V sociálnych zariadeniach AC Nové Zámky v obmedzenej kapacite.
Slúžia len na prezlečenie. Za prípadné straty usporiadateľ neručí.

LEKÁR PRETEKOV:

Bude sa zdržiavať v priestore štartu a cieľa.

PROTESTY:

Podľa pravidiel atletiky.

OCENENIE:

Víťazi sa stávajú Majstrami Slovenskej republiky na rok 2013.
Pretekári a družstvá na prvých troch miestach získajú diplomy a
medaile.

HODNOTENIE
SÚŤAŽÍ DRUŽSTIEV:

Hodnotené budú iba tie družstvá, ktoré budú mať 3(troch) bodujúcich
pretekárov v príslušnej vekovej kategórii. O výsledku družstva
rozhodne súčet umiestnení bodujúcich pretekárov každého družstva
v redukovanom poradí. V prípade rovnosti súčtu umiestnení o poradí
rozhodne lepšie umiestnenie tretieho pretekára družstva. Redukované
poradie bude vytvorené iba z bodujúcich pretekárov štartujúcich
družstiev.

ŠTARTOVNÁ LISTINA: Z včas doručených prihlášok bude zverejnená v piatok 8. 11. 2013
do 20.00 hod na stránke: www.atletikasvk.sk
VÝSLEDKY:

Budú priebežne zverejnené na stránke: www.atletikasvk.sk

OBČERSTVENIE:

Po dobehnutí čaj, minerálka

VYHLASOVANIE
VÝSLEDKOV:

V súťaži jednotlivcov i družstiev postupne cca 20 min. po skončení
disciplíny v priestore štartu a cieľa

UBYTOVANIE,
STRAVOVANIE:

Je zabezpečené pre pretekárov a vedúcich priamo na štadióne na Sihoti
v Šport hotely, pokým bude nahlásené najneskôr do pondelka 4.11.2013
na adresu: sporthotelnz@stonline.sk, t. č. 035 6423091. Cena lôžka
v dvojlôžkovej izbe je 9,50 Eur a v trojlôžkovej izbe je 8,50 Eur.
Platba v hotovosti. V prípade záujmu sa dá zabezpečiť aj stravovanie.

ZÁVEREČNÉ
USTANOVENIE:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.

PaedDr. Peter KORČOK v. r.
Predseda VV SAZ

Ing. Štefan STRAŇOVSKÝ v. r.
predseda AC Nové Zámky

