VAJNORSKÝ MINIMARATÓN 2015
Majstrovstvá Atletického zväzu Bratislavy v cestnom behu na 10km a 5km
BRATISLAVSKÁ ŠTUDENTSKÁ DESIATKA
Otvorené preteky študentov VŠ v cestnom behu na 10km
PROPOZÍCIE PRETEKOV
Usporiadateľ:
Mestská časť Bratislava - Vajnory v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom,
Maratón atletickým klubom Rača, Atletickým oddielom TJ Slávia STU Bratislava a
Atletickým zväzom Bratislavy.
Termín pretekov:
Sobota 17.10.2015
Miesto pretekov (GPS):
Bratislava – Vajnory, Park pod lipami (48°12'21.91"N 17°12'23.55"E)
Organizačný výbor
Predseda OV:
Podpredseda OV:
Člen OV:
Zabezpečenie trate:
Sekretár:
Hospodár:

Ing. Ján Mrva
Mgr. Dušan Štancel – 0911 445 458, 0944 348 448
Marián Zeman
Ľubomír Krištofič
Katarína Dobiášova
Oľga Bieliková

Funkcionári pretekov
Riaditeľ pretekov:
Mgr. Dušan Štancel
Hlavný rozhodca:
Ing. Zdenek Národa
Časomiera:
VOS-TPK, Dušan Richter
Zdravotná sluţba:
Slovenský Červený kríţ Bratislava
Prihlášky
Dospelí: elektronicky na www.prihlasky.vos-tpk.sk do 10.10.2015, alebo do termínu, kedy
organizátor z kapacitných dôvodov prihlasovanie zastaví. Prípadné neskoršie prihlášky budú
umoţnené na mieste štartu za zvýšenú úhradu.
Detské kategórie: mailom na stancel@vajnory.sk, prihlasovanie je neobmedzené. Prihlášku
prosíme zaslať vopred. Deti bez limitu, len prosíme registráciu ukončiť cca 20 min. pred
štartom svojej kategórie. Neskoršie prihlasovanie nám komplikuje čas štartu.
Kancelária pretekov
Bude otvorená vo štvrtok a piatok 15.10.- 16.10.2015 cez deň do 21.00 hod na MÚ
Bratislava – Vajnory.
Štartové čísla a balíčky sa budú dať vyberať aj pred pretekmi 17.10.2015 pri prezentácii
od 10.00 do 13.00 hod.

Časový plán a kategórie:
Štart detských kategórii
od 13.30 hod
Chlapci
do 6 rokov (rok narodenia 2009 a mladší)
Dievčatá
do 6 rokov (rok narodenia 2009 a mladší)
Chlapci
7-9 rokov (rok narodenia 2008 - 2006)
Dievčatá
7-9 rokov (rok narodenia 2008 - 2006)
Chlapci
10-12 rokov (rok narodenia 2005 - 2003)
Dievčatá
10-12 rokov (rok narodenia 2005 - 2003)
Chlapci
13-15 rokov (rok narodenia 2002 - 2000)
Dievčatá
13-15 rokov (rok narodenia 2002 - 2000)

120m
120m
250m
250m
600m
600m
1200m
1200m

Štart rekreačných kategórii (5km)
14.15 hod
Muţi
nad 20 rokov (rok narodenia 1995 a starší)
Juniori
16-19 rokov (1999 - 1996)
Ţeny
nad 20 rokov (rok narodenia 1995 a starší)
Juniorky
16-19 rokov (1999 - 1996)
M/Ţ Vajnoráci/-ky

5km
5km
5km
5km
5km

Štart hlavnej kategórie (10km)
15.00 hod
Muţi
do 40 rokov (rok narodenia 1995 - 1976)
Ţeny
do 40 rokov (rok narodenia 1995 - 1976)
Muţi
do 50 rokov (rok narodenia 1975 - 1966)
Ţeny
do 50 rokov (rok narodenia 1975 - 1966)
Muţi
do 60 rokov (rok narodenia 1965 - 1956)
Ţeny
do 60 rokov (rok narodenia 1965 - 1956)
Ţeny
nad 60 rokov (rok narodenia 1955 a staršie)
Muţi
do 70 rokov (rok narodenia 1955 - 1946)
Muţi
nad 70 rokov (rok narodenia 1945 a starší)
M/Ţ Vajnoráci/-ky
Študenti VŠ
(1997 – 1987), nutné uviesť VŠ / univerzitu
Študentky VŠ
(1997 – 1987), nutné uviesť VŠ / univerzitu

10km
10km
10km
10km
10km
10km
10km
10km
10km
10km
10km
10km

Limity na počty súťažiacich
5km cca 250 pretekárov
10km cca 500 pretekárov
Upozornenie
Pretekár môţe súťaţiť iba v jednej kategórii, kde bude hodnotený, okrem kategórie občania s
trvalým pobytom v MČ Bratislava – Vajnory a študent VŠ.
Štartovné + údaje o čísle účtu: platba musí byť v určený deň na účte
16-59 rokov pri prihlásení a zaplatení do 10.10.2015
5km
10km
Všetci súťaţiaci prihlásení a platiaci po 10.10.2015 a na mieste 5km
10km
Občania s trvalým pobytom v MČ BA-Vajnory
Seniori nad 60 rokov prihlásení do 10.10.2015 (neskôr plnú cenu)
Detské kategórie (do 15 rokov 2000 a mladší)

6,00 €
8,00 €
10,00 €
10,00 €
3,00 €
3,00 €
0,00 €

Štartovné uhradené, na účte do 01.10.2015 obsahuje zapoţičanie čipu, štartové číslo, pitný
reţim na trati, bageta v cieli, účasť v tombole, výsledková listina a tričko s logom Vajnorský
minimaratón 2015. Pri neskoršej úhrade, alebo na mieste usporiadateľ nezaručuje, ţe tričko
obdrţíte.
Číslo účtu na zaplatenie: 520700‐4202236001/8360 M‐bank Variabilný symbol: číslo
vygenerované pri prihlásení, bude zaslané na e‐mail. Údaje pre zahraničnú platbu: IBAN:
SK60 8360 5207 0042 0223 6001 , SWIFT kód: BREXSKBX
Registračný poplatok, štartovné je konečný a nevratný. Výška registračného poplatku je
uvádzaná na daný ročník v propozíciách pretekov. Registrácia je povaţovaná za platnú aţ po
uhradení štartovného v plnej výške (rozhodujúcim okamţikom pre určenie konkrétnej výšky
štartovného je deň platnej registrácie). Platba bezhotovostným prevodom musí byť uhradená
na účte usporiadateľa do päť pracovných dní po registrácii, inak bude registrácia zrušená.
Vyhodnotenie
Vyhodnotenie bude prebiehať v priestoroch cieľa na detskom ihrisku.
Detské kategórie o 14.45 hod.
Ostatné kategórie o 16.30 hod.
Súčasťou vyhodnotenia bude aj losovanie tomboly. Tombola pre dospelé kategórie bude
vyhodnotená po vyhlásení detských kategórii a výherca si môţe cenu prevziať po dobehnutí a
preukázaní sa štartovným číslom. Výherné čísla budú vystavené na nástenke pri stupňoch na
vyhlasovanie víťazov.
Ceny a tituly
Pre pretekárov na prvých troch miestach z kaţdej kategórie sú pripravené medaile a vecné
ceny. Najrýchlejší muţ, ţena, študent VŠ a študentka VŠ v kategórii v behu na 10 km budú
ohodnotení aj pohármi.
Titul Majster Bratislavy (AZB) v cestnom behu na 10 km (dospelí) a 5 km (juniori) obdrţí
pretekár z kategórie muţov, ţien, juniorov a junioriek, ktorý je registrovaný v niektorom
z atletických oddielov alebo klubov SAZ.
Trať pretekov:
Detské kategórie - Baňovičová ulica. Trať pretekov vedie po cestách MČ Bratislava –
Vajnory od Parku pod lipami a bude označená ţltými šípkami na ceste. Všetky kriţovatky
a otočky budú zabezpečené usporiadateľskou sluţbou. Pred pretekármi pôjde cyklista. Trať
má oficiálny certifikát SAZ na 5km a 10km.
Zdravotná služba:
Bude v priestoroch štartu a cieľa. V prípade potreby kontaktujte aj usporiadateľskú sluţbu,
ktorá Vás usmerní.
Šatne a sprchy:
Šatne a sprchy budú zabezpečené v kultúrnom stredisku Baničova, areál Alviano, cca 400m
od miesta štartu a cieľa a ZŠ s MŠ K. Brúderovej cca 200 m.
Usporiadateľ nezodpovedá za veci odloţené v šatni (tá slúţi iba na prezlečenie) a tak isto ani
za veci odloţené pri trati.

Občerstvenie:
Občerstvenie bude zabezpečené na trati, obrátke a v cieli.
Ubytovanie:
Usporiadateľ nezabezpečuje
Záverečné ustanovenia
1. Súťaţí sa podľa pravidiel SAZ (IAAF) a týchto propozícií. Je potrebné dodrţiavať aj
pravidlá cestnej premávky (zákon NRSR 8/2009 Z.z.), súťaţiaci beţia vţdy po pravej
strane vozovky.
2. Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom, ktorí súhlasia s
podmienkami štartu. Súhlas potvrdí kaţdý pretekár svojim podpisom do štartovej
listiny, za deti podpisuje súhlas rodič, alebo zákonný zástupca.
3. V prípade, ţe súťaţiaci sa nebude môcť zo závaţných dôvodov zúčastniť môţe po
súhlase usporiadateľa a nahlásenia zmeny na jeho číslo beţať druhý súťaţiaci.
4. Pretekári sú povinný sa riadiť pokynmi mestskej polície a usporiadateľskou sluţbou.
5. Pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť.
6. Fotodokumentácia z pretekov môţe byť pouţitá na propagáciu športovej činnosti MČ
Bratislava – Vajnory a ostatných spoluorganizátorov pretekov.
7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny, alebo úpravy týchto propozícii v prípade
nepredvídaných okolností.

