47. ročník medzinárodných chodeckých pretekov

ZÁHORÁCKA DVADSIATKA

Borský Mikuláš

14. mája 2016

Pod patronátom predsedu Trnavského samosprávneho kraja
Dr. h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD.

Vážení športoví priatelia,
Slovensko sa v minulom roku dočkalo svojho prvého atletického majstra sveta v
novodobej histórii.
Isto nie je prekvapením, že sa to podarilo v odvetví, ktoré má na Slovensku
bohatú históriu a mnohých velikánov. Medzi nich sa bezo sporu už teraz zaradil
Matej Tóth, ktorý triumfoval na pekinskom šampionáte v chôdzi na 50 km. Teší
ma, že aktuálneho svetového šampióna, spolu s celou slovenskou špičkou, budeme môcť vidieť aj na cestách
v našom kraji. Matej Tóth sa bude usilovať o svoj deviaty triumf na Záhoráckej dvadsiatke, ktorá v tomto roku
napíše už neuveriteľný 47. ročník svojej existencie.
Aj to je dôkaz toho, že atletická chôdza má na Slovensku aj v tomto období dostatok zanietených a
obetavých funkcionárov a organizátorov. Bez nich a ich neoceniteľnej práce by takéto podujatia nemohli prežiť
a nemohli by sme tých najlepších na svete vidieť aj priamo na našich športoviskách.
Som presvedčený, že žičliví diváci tradične lemujúci trať v Borskom Mikuláši vytvoria pravú športovú
atmosféru nielen našim, ale aj zahraničným účastníkom pretekov, ktorí sa na Záhorie radi vracajú. Všetci sú
totiž neodmysliteľnou súčasťou športovej rodiny, ktorá vyznáva princípy fair-play.
V Trnavskom samosprávnom kraji podporujeme šport, lebo si uvedomujeme, že investícia do
zmysluplného využívanie voľného času sa nám v budúcnosti niekoľkonásobne vráti. Vydali sme už dve edície
publikácie Šport v TTSK, ktorá mapuje najlepších športovcov, organizátorov, trénerov, funkcionárov
a podujatia v našom kraji. Samozrejme, nechýbajú tam ani chodci a Záhorácka dvadsiatka. Verím, že
v nasledujúcich vydaniach tam pribudnú nové mená, ktoré budú reprezentovať náš kraj.

Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda Trnavského samosprávneho kraja

Vážení športoví priatelia, milí hostia,
srdečne Vás vítam na 47. ročníku medzinárodných chodeckých pretekov
Záhorácka dvadsiatka.
Je mi potešením privítať vás práve u nás v Borskom Mikuláši, v dedine, kde
športová chôdza má už takú dlhoročnú tradíciu. Záhorácka dvadsiatka je
príležitosťou, na ktorej sa každoročne stretávajú športovci nielen z celého Slovenska, ale i z rôznych kútov
sveta, aby tu predviedli svoje chodecké majstrovstvo a zažili aj nezabudnuteľnú atmosféru, ktorú im vytvárajú
diváci počas pretekov.
Sme pyšní na to, že sa tradícia medzinárodných pretekov v našej obci zachováva už dlhých 47
rokov, počas ktorých u nás štartovali olympijskí víťazi, majstri sveta či majstri Európy. Najväčší počet
„vavrínových vencov“ – osem - získal súčasný majster sveta v chôdzi na 50 km – Matej Tóth.
Za touto športovou tradíciou sa skrýva dlhoročná obetavá práca organizátorov, zanietených športovcov
i fanúšikov.
Verím, že s entuziazmom takýchto organizačných nadšencov, priaznivcov atletiky a s podporou
obce bude Záhorácka dvadsiatka naďalej obľúbeným športovým sviatkom nielen pre atletických fanúšikov
Borského Mikuláša, ale aj sviatkom športu celého nášho regiónu.
Vážení hostia,
želám Vám, aby dnešný atletický sviatok priniesol všetkým bohatý športový, kultúrny a spoločenský zážitok.
Všetkým pretekárom prajem čo najlepšie umiestnenie a aby ste radi spomínali na Borský Mikuláš.
Organizátorom prajem úspešné zvládnutie všetkých náročných úloh, ktoré si toto medzinárodné podujatie
vyžaduje.

Vladimír Bízek
starosta obce Borský Mikuláš

Medzištátne stretnutie juniorov a junioriek v chôdzi na 10km
Majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek v chôdzi na 10km
Majstrovstvá Slovenska v chôdzi veteránov a veteránok na 5km
Atletická liga SAZ chôdza
Usporiadateľ:
Hlavní funkcionári
Predseda OV:
Riaditeľ pretekov:
Manažér pretekov:
Technický riaditeľ:
Vedúci rozhodca:

z poverenia Slovenského atletického zväzu Junior club Borský Mikuláš a
Obec Borský Mikuláš
Vladimír BÍZEK
Ing. Roman GAZÁREK
Mgr. Dana GAŠPÁRKOVÁ
Jozef Baďura
Ing. Jozef MALÍK

Prihlášky
Junior club Borský Mikuláš

mob.:+421905825917 email: optz@azet.sk
mob.: +421911523424 email: d.dacka@gmail.com

Na výhone 717
908 77 Borský Mikuláš
Slovakia

mob.: +421911 523 424
e-mail: d.dacka@gmail.com
www.zahoracka.sk

PROGRAM 47. ROČNÍKA ZÁHORÁCKEJ DVADSIATKY
15: 00
15: 15

15: 30
15: 50
16: 15

16:55
17:10

19:00

Otvorenie pretekov
1km prípravka chlapci
1km prípravka dievčatá
1km najmladší žiaci
1km najmladšie žiačky
2 km mladší žiaci
2 km mladšie žiačky
3 km starší žiaci
3 km staršie žiačky
5 km dorastenci
5km dorastenky
5 km veteráni
5 km veteránky
1km
10 km juniori
10 km muži
10km juniorky
10 km ženy
Vyhlásenie výsledkov

2007 a mladší
2007 a mladší
2005 a 2006
2005 a 2006
2003 – 2004
2003 – 2004
2001 – 2002
2001 – 2002
1999 – 2000
1999 – 2000
1.1.1981 a starší
1.1.1981 a staršie
Chodecké legendy
1997 – 1998
1996 a starší
1997 – 1998
1996 a staršie

MSR
MSR
MeS, MSR
atletická liga
MeS, MSR
atletická liga

TECHNICKÉ USTANOVENIA
Prihlášky.
Prihlášky sa zasielajú vopred, do 12.5.2016 na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, vo formáte meno, priezvisko,
dátum narodenia, disciplína.
Prihlášky na Medzištátne stretnutie sa zasielajú vopred, do 12.5.2016 na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, vo
formáte meno, priezvisko, dátum narodenia, disciplína.

Technická porada.
Technická porada sa uskutoční v sobotu 14. mája o 13:30 hod. v Základnej škole Borský Mikuláš vo
vyznačených priestoroch. Technickej porady sa zúčastní rozhodcovský zbor, rozhodcovia v cieli, iní
rozhodcovia, riaditeľ preteku, technický riaditeľ, manažér preteku, merania časov, počítanie kôl.
Prezentácia a kancelária pretekov.
Bude otvorená v sobotu 14. júna od 11:00 hod. do ukončenia pretekov v Základnej škole Borský Mikuláš vo
vyznačených priestoroch. V sobotu do 14:45 hod. musí byť potvrdený štart každého pretekára a prihlášky sa
uzatvoria, Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie pretekára na štart znamená podľa pravidiel atletiky
vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
Šatne a sprchy.
Šatne, sprchy a WC pre pretekárov budú v telocvični Základnej školy. 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 byť oznámený riaditeľovi preteku a hlavnému rozhodcovi do 14:45 hod. Pretekári prednostne
štartujú vo svojej vekovej kategórii.
Rozcvičovanie.
Pretekári sa môžu rozcvičovať do 14:30 na pretekárskej trati, po 14:30 len mimo pretekárskej trate.
Štartové čísla
Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára. Každý pretekár musí mať
riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov z prednej i zadnej strany. Pretekári,
ktorí budú štartovať v nedeľu 15. mája na Medzinárodnom chodeckom mítingu v Hlohovci, pridelené štartové
číslo odovzdajú až v Hlohovci.
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.
Certifikovaná trať - okruh s asfaltovým povrchom v dĺžke 1000m. Kategória prípravky a najmladšieho žiactva
na asfaltovom okruhu v dĺžke 500m.
Osvieženie, občerstvenie počas preteku.
Možnosť osvieženie a občerstvenia určí pred štartom (vedúci rozhodca, riaditeľ preteku). Osvieženie a
občerstvenie počas preteku bude možné len počas zlých klimatických podmienok (vysoká teplota vzduchu,
slnečno). Osvieženie a občerstvenie počas preteku bude možné na vyhradenom a označenom mieste..
Pravidlá.
Preteká sa podľa pravidiel atletiky IAAF a podľa týchto propozícií.
Atletická liga.
Bodovanie pretekárov je na základe schválených pravidiel Atletickej ligy.

Medzištátne stretnutie.
Štartujú maximálne trojčlenné družstvá. Do hodnotenia družstva sa zarátavajú dvaja pretekári s najlepšími
časmi. Bodovanie pretekárov podľa redukovaného poradia, pričom prvý pretekár získa 1bod a každý ďalší
o jeden viac. Víťazom sa stáva družstvo s najnižším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepšie
umiestnený pretekár v redukovanom poradí.
Majstrovstvá Slovenska veteránov a veteránok.
Konečné umiestnenie na základe prepočítavacích tabuliek ročných pre chôdzu na 5km.
Ceny.
V kategórii mužov prví traja pretekári finančné ceny (300-200-100 EUR) a vecné ceny.
V kategórii žien prvé tri pretekárky finančné (200-100-50 EUR) a vecné ceny.
V kategórii mužov na 10km sú vypísané prémie pre víťaza za:
1. Prekonanie traťového rekordu 39:31min
150 €
2. Za dosiahnutie času 40:00 – 39:31min
100 €
3. Za dosiahnutie času 40:20 – 40:01min
80 €
4. Za dosiahnutie času 40:40 – 40:21min
60 €
5. Za dosiahnutie času 41:00 – 40:41min
40 €
V kategórii žien na 10km sú vypísané prémie pre víťazku za:
1. Za dosiahnutie času pod 43:30min
100 €
2. Za dosiahnutie času 43:50 – 43:30min
80 €
3. Za dosiahnutie času 44:10 – 43:51min
50 €
4. Za dosiahnutie času 44:30 – 44:11min
40 €
5. Za dosiahnutie času 45:00 – 44:31min
30 €
V ostatných kategóriách prví traja vecné ceny.
Vedenie výprav.
Vedenie výprav zabezpečuje vysielajúci oddiel alebo národný atletický zväz.
Dopingová kontrola.
Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole.
Protesty a odvolania
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže, sa musia podať ústne vedúcemu
rozhodcovi ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom zverejnení výsledkov danej disciplíny - výsledky budú
uverejnené na vývesnej tabuli s časom vyvesenia. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny
sa musí podať jury písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu. Odvolanie
rieši riaditeľ preteku, technický delegát, vedúci 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 (v súlade s pravidlami).

TRAŤOVÉ REKORDY.
Prípravka (- 10 rokov) 1km
5:05
Filip KRESTIANKO
5:31
Nina ŠTEVUĽOVÁ

Dukla Banská Bystrica
Dukla Banská Bystrica

SVK
SVK

2014
2015

Najmladšie žiactvo (10-11 rokov) 1km
4:47
Aurelija JAKINVICIUTE
4:35
Vladimir SAVANOVIC

Nevena Leskovac

LTU
YUG

1996
1996

Mladšie žiactvo (12-13 rokov) 2km
9:25
Lena LAUNIKONYTE
9:22
Miroslav MRAZ

Birštonas
UMB Banská Bystrica

LTU
SVK

1994
1994

Staršie žiactvo (14-15 rokov) 3km
13:41
Edina FUSTI
13:19
Detlef BRETAG

DIAC Ozd
Dynamo Eisenhűttenstadt

HUN
GER

1997
1981

Dorast (16-17 rokov) 5km
24:18
Emilia GREZIAK
21:30
Radovan ELKO

OSG Košice

POL
SVK

2015
1997

Dorast (16-17 rokov) 10km
48:36
Arkadiusz DROZDOWICZ

POL

2015

Juniorky (18-19 rokov) 5km
23:27
Eszter GERENDASI

HUN

2004

Juniori (18-19 rokov) 10km
43:39
Bence VENYERCSAN

HUN

2014

Ženy (+20 rokov) 5km
22:16
Viktoria MADARASZ

HUN

2014

HUN

1995

GUA

2008

Ženy (+20 rokov) 10km
43:30
Maria ROSZA

Spartakus Bekescsaba

Ženy (+20 rokov) 20km
1:42:51 Evelin NUNEZ
Muži (+20 rokov) 10km
39:31
Ján ZAHONCIK

Dukla Banská Bystrica

SVK

1992

Muži (+20 rokov) 20km
1:21:42 Roman MRAZEK

Dukla Banská Bystrica

SVK

1987

Veteráni (+35 rokov) 5km
26:51
Carmen GARCIA
21:17
Bohdan BULAKOWSKI

Skra Warszawa

ESP
POL

2003
1990

Veteráni (+35 rokov) 10km
45:01
Milan RÍZEK

AŠK Skalica

SVK

2015

THE DIRECTIONS
OF THE 47th YEAR
OF THE INTERNATIONAL WALKING COMPETITION

ZÁHORÁCKA DVADSIATKA
Borský Mikuláš

14th of May 2016

The Main referee and the controller of walking:
The applications/accredation – on address:

Ing. Jozef Malík , Mgr. Martin Škarba
Mgr. Dana Gašpárková
Borský Mikuláš 717, 908 77
Slovakia
Phone: +421911 523 424
e – mail: d.dacka@gmail.com
The route: The certificated circuit with asphalt surface, 1000 m long.
The prices All categories, the first three competitors will get price money and material prices.
Accomodation and catering: will be provided from 13th May till 16th May in Moravský Svätý Ján Piesočna
web: http://www.piesocna.sk/index.php?page=kontakt
Price money:

14.00 – 18.00
18.30 – 19.30
20.00

10km Men
10km Women

300 – 200 – 100 EUR and winner till 39:31 min. – extra 150 EUR
200 – 100 – 50 EUR a winner till 43:30 min. – extra 100 EUR

The program 13th May 2016
foreign teams arrivals – príchod zahraničných výprav
dinner /“Moravský Svätý Ján Piesočná“/ - večera
technical meeting /“ Moravský Svätý Ján Piesočná “ – technická porada
The program 14th May 2016

8.00 – 9.00
12.30 – 13.30
15:00
15:15

15:30
15.:50
16:15

16:55
17:10

19:00

breakfast - raňajky
lunch /“ Moravský Svätý Ján Piesočná “/ - obed
Opening ceremony
The start of these races:
1 km
children /boys/ /2007 and younger/
1 km
children /girls/ /2007 and younger/
1 km
the youngest schoolchildren (2005 - 2006)
1 km
the youngest school – girls (2005 - 2006)
The start of these races:
2 km
the younger schoolchildren (2003 - 2004)
2 km
the younger school – girls (2003 - 2004)
The start of these races:
3 km
the older schoolchildren (2001 - 2002)
3 km
the older school - girls (2001 - 2002)
The start of these races:
5 km
the springs – boys (1999 - 2000)
5 km
the springs – girls (1999 - 2000)
5 km
the men´s veteran (1981 and older)
5 km
the women´s veteran (1981 and older)
The start of these races:
1 km
walking local legends
The start of these races:
10 km
the men (1996 and older)
10 km
the women (1996 and older)
10 km
the juniors – boys (1997 - 1998)
10 km
the junior – girls (1997 – 1998)
The declaration of the results

