JUNIORSKÝ ŠTAFETOVÝ MARATÓN
PROPOZÍCIE
Organizátori: Slovenský atletický zväz v spolupráci s Tesco Stores SR, a.s. a BE COOL s.r.o.
Miesto konania:

Nitra, Mestský park (Jesenského ulica)

Termín:

07. jún 2015

Dĺžka trasy:

4 200 m

Prihlášky:

do 01.06.2015 emailom atlet.akademia@gmail.com alebo kovacpsk@gmail.com
Zasielať s nasledujúcimi údajmi:
- priezvisko, meno a dátum narodenia všetkých žiakov/žiačok
- presný názov a poštovú adresu školy, športového klubu
- priezvisko, meno, email, tel. č. vedúceho/vedúcej družstva

Program:

10.00
12.00
14.00
15.00
17.30

Kategórie:

Štartovné:

začiatok registrácie a prezentácie družstiev
začiatok sprievodného programu Detská atletika –
ukážková časť
ukončenie registrácie a prezentácie družstiev
ŠTART JUNIORSKÉHO ŠTAFETOVÉHO MARATÓNU
vyhlásenie výsledkov

- študenti stredných a vysokých škôl
- družstvo zložené z 10 členov (7 mužov, 3 ženy)
- súčasťou družstva môže byť aj vedúci družstva
0 eur

Šatne a oblečenie:
Súťažiaci budú mať k dispozícii šatne v priestoroch štartu a cieľa Tesco behu pre život. Odporúča sa,
aby zástupcovia školy súťažili v jednotných dresoch.
WC: Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.
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Zdravotná služba:
V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícií rýchla
a záchranná služba.

zdravotná

Ceny:
 prvé tri družstvá získajú víťazné poháre
 každý účastník juniorských maratónskych štafiet dostane tričko, účastnícku medailu a diplom
Organizácia a priebeh súťaží:
Účastníci juniorského štafetového maratónu sa podujatia zúčastňujú ako súčasť Tesco behu pre život.
Budú mať farebne odlíšené čísla od účastníkov Tesco behu pre život, behu sa zúčastňujú spolu
s ostatnými účastníkmi Tesco behu pre život a štartujú spoločne s nimi. Do výsledkovej listiny budú
zaradení ako jednotlivci, ale samostatne bude vyhodnotené aj poradie juniorského štafetového
maratónu, a to podľa súčtu dosiahnutých časov všetkých členov juniorského štafetového maratónu. Po
absolvovaní krajských kôl juniorského štafetového maratónu sa uskutoční národné finále dňa
4.10.2015 v rámci MMM maratónu v Košiciach, na ktorom si právo účasti štartu vybojujú tri najlepšie
štafetové družstvá podľa dosiahnutých najlepších časov zo všetkých krajských kôl.
Rôzne: Preteká sa podľa pravidiel IAAF a týchto propozícií.

Kontakt:
Peter Žňava
email: atlet.akademia@gmail.com
mobil: +421 908 583 339

Pavel Kováč
email: kovacpsk@gmail.com
mobil: +421 903 828 784
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