Majstrovstvá SR mužov a žien v polmaratóne 2014
(jednotlivci a družstvá)
v rámci 9. ročníka ČSOB Bratislava Marathonu
Usporiadateľ: Bratislavský maratón o.z.
Termín a miesto konania:
06.04.2014 (nedeľa) o 10:00 hod.
Disciplíny: polmaratón: muži a ženy ( jednotlivci a družstvá)
Prihlášky:
Na Majstrovstvá SR v polmaratóne mužov a žien ( v rámci 9 ročníka ČSOB Bratislava
Marthonu 6.4.2014) zasielajú slovenské atletické oddiely, zoznam pretekárov, ktorý obsahuje:
meno, priezvisko, dátum narodenia a klub emailom na adresu: ondrej@becool.sk alebo poštou
na adresu BE COOL s.r.o., Nevädzová 6 , 82101 Bratislava, Slovensko
Oddiely pošlú zoznam prihlásených a zároveň zaregistrujú pretekárov cez online prihlásenie
na stránke www.bratislavamarathon.com. Bežec bude zaradený na MSR len v prípade, že
bude mať uhradený účastnícky poplatok.
Upozornenie – pre korektné vyhodnotenie MSR je potrebné uviesť názov oddielu tak,
ako je registrovaný v Slovenskom Atletickom Zväze (SAZ)
Termín uzávierky prihlášok na Majstrovstvá SR mužov a žien je 26.3.2014.
Neskôr prihlásení pretekári zaplatia štartovné v plnej výške 35€ za 1 pretekára.
Prihlásení pretekári (ky) na MSR v polmaratóne budú súčasne zaregistrovaní aj na 9. ročník
ČSOB Bratislava Marathonu - polmaratón.
Štartujú:
V MSR štartujú vopred prihlásení pretekári registrovaní v SAZ, v kategóriách muži a ženy
(ročník narodenia 1994 a starší). Pretekári sa musia odprezentovať do 5. apríla 2014 – do
08:30 hod.
Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel s čipmi:




03.04.2014 v čase od 12:00 do 19:00 hod.
04.04.2014 v čase od 09:00 do 19:00 hod.
05.04.2014 v čase od 09:00 do 19:00 hod.

Informácie:
www.bratislavamarathon.com, ondrej@becool.sk.
Ceny:
Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach v súťaži jednotlivcov a v
súťaži družstiev dostanú medaily a diplomy.

Súťaž družstiev mužov a žien:
Zloženie družstva (minimálne traja a maximálne štyria pretekári) musí oddiel nahlásiť
emailom na ondrej@becool.sk, najneskôr do 26.3.2014.
Zloženie družstva môže byť dodatočne upresnené na prezentácii v dňoch 3.4. a 5.4.2014.
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 9.ročníka ČSOB Bratislava Marathon
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.

