Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu
jednotlivcov a družstiev
mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, starších žiakov, starších žiačok,
mladších žiakov a mladších žiačok,
spolu so slovenskými neregistrovanými a zahraničnými bežcami
a vložené preteky najmladších žiakov a najmladších žiačok
Usporiadateľ:

Slovenský atletický zväz

Termín:

nedeľa 19. novembra 2017 od 10.00 hod.

Miesto:

Šamorín - x-bionic® sphere

Organizačný výbor:

Predseda organizačného výboru: Vladimír Gubrický
Riaditeľ pretekov:
Marcel Matanin
Športovo - technický delegát:
Branislav Droščák
Vedúci rozhodca:
Ján Koštial
Inštruktor:
Ivan Čillík
Časomer a dataservis:
HRDO šport – Rastislav Hrbáček

Prihlášky:

Prihlasovanie všetkých pretekárov končí vo štvrtok 16. 11. 2017 o 12.00 hod. Po tomto
termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí a usporiadateľ už žiadnu ďalšiu
prihlášku neakceptuje. Prihlásení účastníci môžu štartovať len v jednej disciplíne, a to vo
svojej vekovej kategórii.
REGISTROVANÍ PRETEKÁRI V SAZ: Prihlasovanie na preteky bude prebiehať on-line na
webovom portáli: www.hrdosport.sk/Account/Login
NEREGISTROVANÍ PRETEKÁRI V SAZ: Prihlasovanie na preteky bude prebiehať on-line na
webovom portáli: http://www.hrdosport.sk/Entries/Create
SÚŤAŽ DRUŽSTIEV (iba pre kluby registrované v SAZ): Pre súťaž družstiev zašlú kluby
menovité zloženie družstva e-mailom na adresu hrbacek@hrdosport.sk . Družstvo tvoria
maximálne 5 a minimálne 3 pretekári. Povolená je aj účasť viacerých družstiev z jedného
klubu. Prípadnú zmenu v zložení družstva je potrebné oznámiť do času uzatvorenia
prezentácie príslušnej kategórie technickému delegátovi, ktorý bude pôsobiť v priestore
cieľa. Súťaž družstiev sa nekoná pre najmladšie žiactvo a míliarske kategórie dospelých.

Kancelária pretekov:

Bude otvorená v deň pretekov od 8:30 hod. do skončenia pretekov.

Štartujú:

V termíne prihlásení v SAZ registrovaní aj neregistrovaní pretekári v príslušných vekových
kategóriách a zahraniční pretekári.

Štartovné:

Po potvrdení štartu zaplatia pretekári registrovaní v oddieloch, resp. kluboch SAZ a v SAZ
usporiadateľovi štartovné 3 € za pretekára v kategóriách juniorov a dospelých a 2 €
v kategóriách dorastu, staršieho žiactva, mladšieho žiactva a najmladšieho žiactva.

Zahraniční pretekári a pretekári neregistrovaní v SAZ
usporiadateľovi štartovné 5 € vo všetkých kategóriách.

a kluboch

SAZ

zaplatia

Prezentácia na disciplíny: Pretekári sa najneskôr 15 minút pred začiatkom prezentácie svojej súťažnej kategórie
sústredia v mieste zhromaždenia (viď mapka), z ktorého budú organizovane, pod vedením
rozhodcu, odvedení na prezentáciu do zvolávateľne (viď mapka). Konkrétne časy
zhromaždenia sa pretekárov a prezentácie pre jednotlivé súťažné kategórie sú uvedené
v tabuľke nad mapkou.
Štartové čísla a čipy:

Štartové čísla a čipy dostanú pretekári (u najmladšieho žiactva vedúci výprav) pri
prezentácii vo zvolávateľni pretekov a zabezpečia ich vrátenie po skončení pretekov.
Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové čísla na hrudi a na chrbte. Čipy si
pretekári pripevnia na členok pravej alebo ľavej nohy. Po dobehnutí do cieľa pretekári
odovzdajú čip vo vyhradenom koridore za cieľom. Za neodovzdaný čip bude účtovaná
suma 20 €.

Kategórie, vzdialenosti:

najmladšie žiačky
najmladší žiaci
mladšie žiačky
mladší žiaci
staršie žiačky
starší žiaci
dorastenky
dorastenci
juniorky
juniori
ženy - míliarky
muži - míliari
ženy - vytrvalkyne
muži - vytrvalci

Protesty:

Podľa pravidiel atletiky a Súťažného poriadku SAZ.

Tituly:

Majstrami Slovenskej republiky pre rok 2017 sa stávajú najlepšie sa umiestnení
registrovaní pretekári v SAZ. Pretekári a družstvá na prvých troch miestach získajú diplomy
a medaily.

Hodnotenie družstiev:

Hodnotené budú iba družstvá ktorých najmenej traja členovia dobehnú do cieľa. O
umiestnení družstva rozhodne súčet umiestnení z redukovaného poradia, zostaveného
z troch najlepších členov družstva. V prípade rovnosti súčtu umiestnení o poradí rozhodne
lepšie umiestnenie tretieho pretekára družstva.

2006 a ml.
2006 a ml.
2004-2005
2004-2005
2002-2003
2002-2003
2000-2001
2000-2001
1998-1999
1998-1999
1997 a st.
1997 a st.
1997 a st.
1997 a st.

600 m (necelé 1 malé kolo, cieľ)
600 m (necelé 1 malé kolo, cieľ)
870 m (štart, 1 malé kolo, cieľ)
870 m (štart, 1 malé kolo, cieľ)
1805 m (štart, 1 veľké kolo, cieľ)
2495 m (štart, 1 malé kolo, 1 veľké kolo, cieľ)
4120 m (štart, 1 malé kolo, 2 veľké kolá, cieľ)
5745 m (štart, 1 malé kolo, 3 veľké kolá, cieľ)
4120 m (štart, 1 malé kolo, 2 veľké kolá, cieľ)
5745 m (štart, 1 malé kolo, 3 veľké kolá, cieľ)
4120 m (štart, 1 malé kolo, 2 veľké kolá, cieľ)
4120 m (štart, 1 malé kolá, 2 veľké kolá, cieľ)
8060 m (štart, 2 malé kolá, 4 veľké kolá, cieľ)
9930 m (štart, 6 veľkých kôl, cieľ)

Vyhlasovanie výsledkov: V súťažiach jednotlivcov i družstiev bude vyhlásenie výsledkov približne 30 min. po
skončení disciplíny.
Záverečné ustanovenie:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku SAZ 2017 a týchto propozícií.

Časový program: 10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:35
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:45

Otvorenie pretekov
Najmladšie žiačky
2006 a ml.
Najmladší žiaci
2006 a ml.
Mladšie žiačky
2004-2005
Mladší žiaci
2004-2005
Staršie žiačky
2002-2003
Starší žiaci
2002-2003
Dorastenky a juniorky 2000-2001
Dorastenci a juniori 2000-2001
Ženy - míliarky
1997 a st.
Muži - míliari
1997 a st.
Ženy - vytrvalkyne
1997 a st.
Muži - vytrvalci
1997 a st.

600 m (necelé malé kolo)
600 m (necelé malé kolo)
870 m (štart, 1 malé kolo, cieľ)
870 m (štart, 1 malé kolo, cieľ)
1805 m (štart, 1 veľké kolo, cieľ)
2495 m (štart, 1 malé kolo, 1 veľké kolo, cieľ)
4120 m (štart, 1 malé kolo, 2 veľké kolá, cieľ)
5745 m (štart, 1 malé kolo, 3 veľké kolá, cieľ)
4120 m (štart, 1 malé kolo, 2 veľké kolá, cieľ)
4120 m (štart, 1 malé kolá, 2 veľké kolá, cieľ)
8060 m (štart, 2 malé kolá, 4 veľké kolá, cieľ)
9930 m (štart, 6 veľkých kôl, cieľ)
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Kategória
Najmladšie žiačky

