Majstrovstvá Západoslovenského atletického zväzu v cezpoľnom
behu
Usporiadateľ:
Termín:
Miesto:
Činovníci:

Z poverenia ZsAZ
4. novembra 2017, sobota od 10:00 hod.
Piešťany (ostrov Lido)
riaditeľ pretekov:
vedúci rozhodca:

Peter Kubala
Marián Hammel

Štartujú:
V termíne prihlásení pretekári, registrovaní v SAZ ako
aj neregistrovaní pretekári, a to len v príslušných vekových kategóriách. Všetci
štartujú na vlastné náklady alebo náklady vysielajúcej organizácie.
Kategórie, vzdialenosti:
najmladší žiaci
2006 a ml.
najmladšie žiačky
2006 a ml.
mladší žiaci
2004 – 2005
mladšie žiačky
2004 – 2005
staršie žiačky
2002 - 2003
starší žiaci
2002 - 2003
dorastenky
2000 - 2001
dorastenci
2000 - 2001
juniorky
1998 - 1999
juniori
1998 - 1999
ženy
1996 a staršie
muži
1996 a starší

1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
2000 m
3000 m
3000 m
4000 m
4000 m
5000 m
4000 m
6000 m

Trate sú situované na ostrov Lido, približne 600 m od priestorov prezentácie a šatní
(ide o priestor medzi riekou Váh a vodných kanálom). Podstatná časť tratí má
trávnatý povrch, časť je kamenistá a štrková.
Prihlášky:

do 2.11.2017 do 12:00 hod. elektronickou formou na adresu:
toth@atletikasvk.sk Prihlásení účastníci môžu štartovať len
v jednej disciplíne vo svojej vekovej kategórii.

Štartovné:
Štartovné pre všetkých štartujúcich je 2,- € za pretekára.
Kancelária pretekov: Diplomat aréna, v areáli futbalového štadióna (Kuzmányho
ulica č. 19, Piešťany). Bude otvorená v deň pretekov od 8:30 hod. do skončenia
pretekov. Ukončenie výdaja štartových čísiel, je najneskôr 45 minút pred štartom
prvej kategórie.

www.zsaz.sk

Štartové čísla:
Štartovné čísla si vyzdvihnú vedúci výprav a neregistrovaní pretekári v kancelárii
pretekov. Všetci pretekári musia mať štartové čísla viditeľne umiestnené a
pripevnené na prsiach.
Prezentácia pred štartom:
Pretekári sa zhromaždia na mieste umiestnenom v blízkosti štartu pretekov.
Prezentácia pretekárov na disciplínu končí 10 minút pred jej začiatkom. Súčasťou je
aj kontrola pripevnenia pridelených štartových čísiel. Nie je umožnené používať audio
prehrávače a radia, vysielačky, mobilné telefóny a podobné prístroje na súťažnej
ploche. Stadiaľto ich uvádzači odvedú na miesto štartu..
Výsledky:
Oficiálne výsledky pretekov budú ihneď po skončení každej vekovej kategórie
zverejnené na vývesnej tabuly pred kanceláriou pretekov. Výsledky zverejní
usporiadateľ po skončení podujatia na www.zsaz.sk ako aj na www.atletikasvk.sk
Šatne:
Budú pretekárom k dispozícii v priestoroch Diplomat arény, len na prezlečenie
a osprchovanie sa. Za prípadné straty vecí usporiadateľ nezodpovedá. Vstup do
šatne je len s obdržaným štartovým číslom
Rozcvičenie:
areál futbalového štadióna s atletickou dráhou, mestský park
Osvieženie:
Pre každého účastníka bude k dispozícii čaj / iontový nápoj (čapovaný).
V priestoroch Diplomat arény bude účastníkom k dispozícii reštaurácia, kde je možné
zakúpiť občerstvenie, jedlo.
Protesty:
Podávajú sa v zmysle pravidiel atletiky a týchto propozícii.
Časový program:
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:20
11:45

12:15

13:00

Otvorenie pretekov
najmladší žiaci
najmladšie žiačky
mladší žiaci
mladšie žiačky
staršie žiačky
starší žiaci
dorastenky
dorastenci
juniorky
ženy
juniori
muži

2006 a ml.
2006 a ml.
2004 – 2005
2004 – 2005
2002 - 2003
2002 – 2003
2000 – 2001
2000 - 2001
1998 - 1999
1996 a staršie
1998 - 1999
1996 a starší

Vyhodnotenie (v Diplomat aréne)
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1000 m
1000 m
1500 m
1500 m
2000 m
3000 m
3000 m
4000 m
4000 m
4000 m
6000 m
6000 m

K upresneniu časového programu nastane podľa počtu prihlásených pretekárov
v jednotlivých disciplínach.
Mapa:
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