PROPOZÍCIE
10. ročníka
bežeckých pretekov

BÚRANSKÝ KROS
MAJSTROVSTVÁ ZÁPADOSLOVENKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU
V CEZPOĽNOM BEHU
MORAVSKO-SLOVENSKÝ BEŽECKÝ POHÁR
GRAND PRIX ZÁHORIA
JUNDOR
ZÁHORÁCKY DETSKÝ BEŽECKÝ POHÁR

Termín a miesto

17.októbra 2015 o 10:00, Borský Mikuláš – areál bývalej pálenice na Ságelskej ulici

Usporiadateľ

Majstrovstvá Západoslovenského atletického zväzu v cezpoľnom behu z poverenia
Západoslovenského atletického zväzu TJ Junior club Borský Mikuláš

Hlavní funkcionári
Predseda OV:
Riaditeľ pretekov:
Manažér pretekov:
Technický riaditeľ:
Hlavný rozhodca:
Prihlášky:

Radovan MICHALICA
Ing. Roman GAZÁREK
Mgr. Dana DOBIÁŠOVÁ
Jozef BAĎURA
Anton KOPLÍK
Mgr. Ján DOBIÁŠ
Na výhone 717
908 77 Borský Mikuláš
Slovakia

mob.:+421/905825917
mob.: +421/911523424

e-mail: optz@azet.sk
e-mail: d.dacka@gmail.com

tel:
+421/346595752
mob.: +421/911148428
+421/911523424

e-mail: d.dacka@gmail.com
e-mail: jan.dobias@post.sk

PROGRAM 10. ROČNÍKA BÚRANSKÉHO KROSU
10:00
Štart
540 m
Najmladšie žiačky
10:10
Štart
540 m
Najmladší žiaci
10:20
Štart
810 m
Mladšie žiačky
10:30
Štart
810 m
Mladší žiaci
10:40
Štart
1080 m
Staršie žiačky
10:50
Štart
1080 m
Starší žiaci

2004 - 2005
2004 - 2005
2002 - 2003
2002 - 2003
2000 - 2001
2000 - 2001

(MZsAZ+ ZDBP)
(MZsAZ+ ZDBP)
(MZsAZ+ ZDBP)
(MZsAZ+ ZDBP)
(MZsAZ+ ZDBP)
(MZsAZ+ ZDBP)

11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20

Štart
Štart
Štart
Štart
Štart
Štart
Štart
Štart
Štart

270m
270m
100m
100m
100m
100m
50m
50m
1,67km
(1 okruh)

12:40

Štart

6,68km
(4 okruhy)
3,314km
3,314km
(2 okruhy)

Prípravka dievčatá
Prípravka chlapci
Ml. prípravka dievčatá
Ml. prípravka chlapci
Predškoláci dievčatá
Predškoláci chlapci
Benjamínkovia dievčatá
Benjamínkovia chlapci
Dorastenky
Dorastenci
Juniorky
Juniori
Muži M, M40 , M50, M60

2006 - 2007
2006 - 2007
2008 - 2009
2008 - 2009
2010 - 2011
2010 - 2011
2012 a mladší
2012 a mladšie
1998 - 1999
1998 - 1999
1996 - 1997
1996 - 1997
1956 - 1995

(ZDBP)
(ZDBP)
(ZDBP)
(ZDBP)
(ZDBP)
(ZDBP)
(ZDBP)
(ZDBP)
(MZsAZ+ JUNDOR+ZDBP)
(MZsAZ+ JUNDOR+ZDBP)
(MZsAZ+ JUNDOR+ZDBP)
(MZsAZ+ JUNDOR+ZDBP)
MZsAZ+ MSBP + GPZ)

Ženy Ž, Ž35, Ž45
Muži M65, M70

1995 a staršie
1955 a starší

(MZsAZ+ MSBP + GPZ)
(MSBP + GPZ)

TECHNICKÉ USTANOVENIA
Prihlášky.
Prihlášky na MZsAZ sa zasielajú vopred do 13. októbra 2015 na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, vo formáte meno,
priezvisko, rok narodenia, kategória, disciplína.
Štartovné.
Platia len muži a ženy vo výške 4,00 eurá /100Kč/. V cene je zahrnuté občerstvenie, pitný režim, strava po preteku.
Detské kategórie neplatia štartovné.
Prezentácia a kancelária pretekov.
Bude otvorená v sobotu 17. októbra od 9:00 hod. do ukončenia pretekov. Prezentácia v kategórii sa končí 30min. pred jej
štartom
Šatne, WC a sprchy.
Šatne na prezlečenie a WC priamo na mieste..
Sprchy pre pretekárov budú na futbalovom štadióne v Borskom Mikuláši /400m/.
Za odložené veci organizátor nezodpovedá.
Štart pretekárov.
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, zodpovedajú za svoj zdravotný stav. Za zdravotný stav detí do 18 rokov
zodpovedajú rodičia, tréneri alebo vedúci výprav. Štart pretekára so zdravotnými pomôckami alebo prístrojmi musí vyť
oznámený riaditeľovi preteku a hlavnému rozhodcovi pri prezentácii.
Pretekári prednostne štartujú vo svojej vekovej kategórii.
Štart pretekára so psom alebo iným zvieraťom nebude povolený.Štartovať na MZsAZ v cezpoľnom behu môže len pretekár,
ktorý je členom SAZ a túto náležitosť oznámi pri prezentácii.
Štartové čísla
Vedúci družstva dostane pri prezentácii štartové číslo pre každého pretekára. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené
štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov z prednej strany. V prípade nedodržania tohto ustanovenia hrozí
pretekárovi diskvalifikácia.
Rozcvičovanie.
Pretekári sa môžu rozcvičovať v priľahlých priestoroch areálu.
Zvolávateľňa.
Prezentácia pretekárov a pretekárok vo zvolávateľni na disciplínu sa končí 5 min. pred začiatkom disciplíny odkiaľ budú
pretekári a pretekárky odvedení na štart pomocníkom štartéra. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a
obuvi.

Pretekársky úbor.
Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami).
Trať.
Trať je 100% terén (lesné cesty a chodníky, lúčne cesty a chodníky, piesok). Použitie bežeckých tretier možné, ale
neodporúčame (šišky, drobné halúzky).
Osvieženie, občerstvenie počas preteku.
Osvieženie a občerstvenie počas preteku bude možné na vyhradenom a označenom mieste. Organizátor zabezpečuje na
osvieženie vodu a špongie len počas zlých klimatických podmienok (vysoká teplota vzduchu, slnečno).Organizátor
nezabezpečuje občerstvenie na trati. Občerstvenie počas preteku bude možné len počas zlých klimatických podmienok
(vysoká teplota vzduchu, slnečno). Možnosť občerstvenia určí pred štartom jury (hlavný rozhodca, riaditeľ preteku,
technický riaditeľ). Občerstvenie počas preteku bude možné na vyhradenom a označenom mieste..
Pravidlá.
Preteká sa podľa pravidiel atletiky IAAF a podľa týchto propozícií.
Meranie času.
Dosiahnuté časy pretekárov budú merané ručne so záznamom.
Vyhlásenie výsledkov
Detské kategórie ZDBP ihneď po dobehnutí.
Detské kategórie MZsAZ priebežne.
Kategórie MSBP + GPZ muži, ženy, dorast, juniori a MZsAZ muži, ženy, dorast, juniori cca 14:00 hod.
Ceny.
V kategóriách mužov a žien prví traja vecné ceny, v žiackych kategóriách medaily.
Víťazi v MZsAZ sa stávajú Majstrami ZsAZ v cezpoľnom behu na rok 2015. Pretekári na prvých troch miestach získajú
medailu od ZsAZ.
Protesty a odvolania
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže, sa musia podať ústne hlavnému rozhodcovi ihneď,
najneskôr do 30 minút po oficiálnom vyhlásení výsledkov danej disciplíny– výsledky budú uverejnené na vývesnej tabuli
s časom vyvesenia. Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu disciplíny sa musí podať jury písomne do 30 min. po
oficiálnomoznámení rozhodnutia hlavného rozhodcu. Odvolanie rieši riaditeľ preteku, rozhodca v cieli a hlavný rozhodca, ak
nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste. Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo
určený, doplní resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov.
Vedenie výprav.
Výpravy zabezpečuje vysielajúci oddiel na vlastné náklady.
Dopingová kontrola.
Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole.
Upozornenia pre pretekárov.
V prípade nepriaznivého počasia v detských kategóriách bude štart nasledujúcej kategórie ihneď po vyhlásení výsledkov
predchádzajúcej kategórie. V prípade nepriaznivého počasia je štart dorastencov, juniorov, mužov a žien v plánovanom
čase.
Usporiadatelia nezodpovedajú za veci odložené v šatni.
Preteky prebiehajú za plnej cestnej premávky na príjazdovej ceste.
Miesto príjazdu do areálu bývalej pálenice na Ságelskej ulici vyznačené šípkami a Búranský kros. Možnosť parkovania áut
a autobusov priamo na mieste alebo na priľahlých komunikáciách, parkovanie riadia členovia DHZ.

