Majstrovstvá SR mužov a žien v maratóne 2014
(jednotlivci a družstvá)
v rámci 91. ročníka MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU
Usporiadateľ:
Z poverenia SAZ zabezpečuje Maratónsky klub Košice.
Termín a miesto konania:
5.októbra 2014 o 09:00 h, pred hotelom Doubletree by Hilton na Hlavnej ulici v Košiciach
Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov:
Technický riaditeľ:
Vedúci rozhodca:
Technický delegát:

Ing. Branislav Koniar
Ing. Emil Rusko
Ing. Silvia Hanusová
JUDr. Peter Filo, ml.

Disciplíny: maratón: muži, ženy (jednotlivci a družstvá)
Prihlášky:
Na Majstrovstvá SR v maratóne mužov a žien (v rámci 91. ročníka MMM, dňa 5.10.2014) zasielajú
slovenské atletické oddiely, zoznam pretekárov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia
a klub, e-mailom na adresu:
info@kosicemarathon.com
alebo poštou na adresu: Maratónsky klub, Pri Jazdiarni 1, P.O.Box F-24, 043 04 Košice
Oddiely pošlú zoznam prihlásených spoločne s potvrdením o úhrade štartovného vo výške 15 € za jedného
pretekára.
Zároveň zaregistrujú pretekárov cez online prihlásenie na stránke www.kosicemarathon.com s tým,
že do poznámky uvedú text MSR.
Upozornenie – pre korektné vyhodnotenie MSR je potrebné uviesť názov oddielu tak, ako je
registrovaný v SAZ.
Termín uzávierky prihlášok na Majstrovstvá SR mužov a žien je 15.9.2014.
Neskôr prihlásení pretekári zaplatia štartovné v plnej výške.
Prihlásení pretekári (ky) na M-SR v maratóne budú súčasne zaregistrovaní aj na 91. ročník MMM.
Bankový účet:
Názov účtu:
Maratónsky klub
Banka:
Všeobecná úverová banka a.s., Strojárenská 11, 042 31 Košice
Číslo účtu:
417 31-512 / 0200
Variabilný symbol : dátum narodenia pretekára vo forme ddmmrr (príklad : 28.9.1958 = 280958)
Štartujú:
V M-SR štartujú vopred prihlásení pretekári registrovaní v SAZ, v kategóriách muži a ženy (ročník narodenia
1994 a starší). Pretekári sa musia odprezentovať do 5.októbra 2014 – 20:00 hod.
Prezentácia:
3.októbra 2014 (piatok) 09.00 - 20.00 hod
4.októbra 2014 (sobota) 09.00 - 20.00 hod
V deň pretekov 5.októbra 2014 (nedeľa) nebude možná prezentácia a vyzdvihnutie štartového čísla s
čipom.
Informácie:
http://www.kosicemarathon.com, info@kosicemarathon.com
Finančné odmeny:
Organizátor vypísal pre Majstrovstvá Slovenskej republiky v maratóne finančné odmeny:
1. miesto muži / ženy - jednotlivci
165 €
2. miesto muži / ženy - jednotlivci
100 €
3. miesto muži / ženy - jednotlivci
50 €
Získanie finančnej odmeny za umiestnenie na Majstrovstvách SR v maratóne a na 91. ročníku MMM 2014
sa navzájom nevylučujú.

Ceny:
Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach v súťaži jednotlivcov a v súťaži družstiev
dostanú medaily a diplomy.
Súťaž družstiev mužov a žien:
Zloženie družstva (minimálne traja a maximálne štyria pretekári) musí oddiel nahlásiť emailom na
info@kosicemarathon.com, najneskôr do 15.9.2014.
Zloženie družstva môže byť dodatočne upresnené na prezentácii v dňoch 3.10. a 4.10.2014.
Za družstvo bodujú traja pretekári s najlepším umiestnením. Hodnotené budú iba tie družstvá, ktoré budú
mať troch bodovaných pretekárov. O umiestnení družstva rozhodne súčet umiestnení bodujúcich pretekárov
každého družstva v redukovanom poradí (t.j. poradie zostavené iba z bodujúcich pretekárov). V prípade
rovnosti súčtu umiestnení o poradí rozhodne lepšie umiestnenie posledného (tretieho) bodujúceho pretekára
družstva.
Ubytovanie:
Usporiadateľ zabezpečí ubytovanie pre pretekárov (ky) a funkcionárov oddielov, ktorí si toto objednajú
súčasne s prihlásením pretekárov do 15.9.2014.
Upozornenie:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ
91.ročníka Medzinárodného maratónu mieru.

a ustanovení uvedených v propozíciách

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá
zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom
v mieste ich konania.

