Majstrovstvá SR mužov a žien v polmaratóne 2016
( jednotlivci a družstvá )
v rámci 11. ročníka ČSOB Bratislava Marathon
Usporiadateľ:

Z poverenia SAZ usporiada Bratislava Marathon Sport Club
Hlavní funkcionári
Riaditeľ pretekov:
Vedúci rozhodca:
Technický delegát

Jozef Pukalovič
Iveta Cihová
Pavel Kováč

Termín a miesto konania:
03.04.2016 (nedeľa) o 10:00 hod.
Disciplíny: polmaratón: muži a ženy ( jednotlivci a družstvá)
Prihlášky:
Na Majstrovstvá SR v polmaratóne mužov a žien (v rámci 11. ročníka ČSOB Bratislava Marathon 03.04.2016) zasielajú slovenské atletické oddiely, zoznam pretekárov, ktorý obsahuje, meno,
priezvisko, dátum narodenia a klub - emailom na adresu: kovacpsk@gmail.com a do kópie na
marcel@becool.sk.
Atletické oddiely zároveň zaregistrujú pretekárov cez online prihlásenie na stránke
www.bratislavamarathon.com s tým, že do poznámky uvedú text MSR.
Upozornenie – pre korektné vyhodnotenie MSR je potrebné uviesť názov oddielu tak, ako je
atletický oddiel registrovaný v SAZ.
Termín uzávierky prihlášok na Majstrovstvá SR mužov a žien je 26.03.2016.
Neskôr prihlásení pretekári zaplatia štartovné v plnej výške 37 € za 1 pretekára.
Prihlásení pretekári (ky) na M-SR v polmaratóne budú súčasne zaregistrovaní aj na 11. ročník
polmaratónu organizovaného ako súčasť ČSOB Bratislava marathon 2016.
Štartujú:
V M-SR štartujú vopred prihlásení pretekári registrovaní v SAZ, v kategóriách muži a ženy, ročníky
narodenia 1996 a starší, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie. Pretekári sa
musia odprezentovať do 03.04.2016 – do 08:30 hod.
Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov: Eurovea Expo
 31.03.2016 v čase od 12:00 do 19:00 hod.
 01.04.2016 v čase od 09:00 do 19:00 hod.
 02.04.2016 v čase od 09:00 do 19:00 hod.
 03.04.2016 v čase od 07:00 do 08:30 hod. (len zaregistrovaní účastníci - iba vyzdvihnutie si
štartových čísiel , bez možnosti nového prihlásenia sa!)
Štartovné:
Pre pretekárov registrovaných v SAZ vo výške 15 eur.

Informácie:
http://www.bratislavamarathon.com , info@becool.sk.
Tituly a odmeny:
Víťaz a víťazné družstvo získava titul: Majster SR na rok 2016. Pretekári na 1.-3. mieste dostanú
medailu a diplom. Titul a medaily sa udeľujú iba v prípade, že preteky začali najmenej traja pretekári.
Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ.
Súťaž družstiev mužov a žien:
Zloženie družstva (minimálne traja a maximálne štyria pretekári) musí atletický oddiel nahlásiť
emailom na kovacpsk@gmail.com, najneskôr do 26.03.2016.
Zloženie družstva môže byť dodatočne upresnené na prezentácii v dňoch 31.03. až 02.04.2016.
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.
Upozornenie:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ a ustanovení uvedených v propozíciách
11. ročníka ČSOB Bratislava Marathon (polmaratón).
.
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.
Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje
uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti.

