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Spravodaj technického delegáta M-SR mužov, žien a juniorov v behu na 10 000m. 

Majstrovstvá Slovenskej republiky mužov, žien a juniorov v behu 10 000 m na dráhe sa konali dňa 

9.5.2015 v Ústí nad Orlicí v rámci  M -ČR. Usporiadateľom bol z poverenia Českého atletikého zväzu,  

atletický oddiel TJ Jiskra Ústí nad Orlicí.  Riaditeľkou  pretekov bola Eva Hüblová , technický riaditeľ 

Jan Vencl, hlavný rozhodca Radomír Skalický ,predseda organizačného výboru Roman Langer, 

delegátom ČAS a technickým delegátom za ČR Dušan Molitoris.  

Organizácia pretekov bola na dobrej úrovni , bol zabezpečený dostatočný počet rozhodcov. 

K informovanosti pretekárov aj divákov bol k dispozícii  ukazovateľ priebežných časov , umiestnený 

v priestore štartu a cieľa. Technické zabezpečenie samotných pretekov bolo na dobrej úrovni  , dráha 

ako aj vybavenie štadióna boli v súlade s atletickými pravidlami. V priebehu pretekov nebola udelená 

žiadna karta ani nedošlo k žiadnej diskvalifikácii.  Nedostatkom zo strany rozhodcov v cieli, bolo pri 

niektorých pretekároch chýbajúce zvonenie do posledného kola a nepresné informovanie o počte 

zostávájúcich kôl do cieľa. 

Pretekalo sa za slnečného počasie s pomerne pre vytrvalcov vysokými teplotami +25 stupňov celzia 

so  začiatkom prvého behu kategórie žien o 14:00 hod. Slávnostné vyhlásenie prebehlo po dobehnutí 

poslednej kategórie muži B, juniori s mierným časovým sklzom oproti plánovanému časovému 

rozpisu o 17:00 hod.  Prví traja pretekári z kategórií žíen a mužov obdržali diplomy a medaily. 

Výsledky bežcov sa započítavali aj do 1.kola Atletickej ligy, v kategórii mužov bodovali kluby Nitra AC 

Stavbár,  Košice AK Slávia TU a v kategórii žien Nitra ŠK ŠOG, Dubnica nad Váhom AK Spartak, Košice 

AK Slávia TU a Banská Bystrica VŠC Dukla. M SR v behu na 10 000m sa zúčastnili nasledovní pretekári:  

Muži:  

Jozef URBAN , Juraj VITKO, Imrich PÁSTOR , Branislav ŠARKAN , Imrich MAGYAR , Michal SALVA, 

Andrej FOLTÍN , Martin ŠMOTLÁK , Jozef MRÁZ, Patrik VYŠŇOVSKÝ, Michal TALÁN  

Junior: Lukáš PRÍVARA  

Ženy:  

BEREŠOVÁ Katarína , Ľubomíra MANÍKOVÁ , Lucia JANEČKOVÁ, Petra FAŠUNGOVÁ , Jana MARTINSKÁ  

Usporiadanie spoločných M SR a M ČR bolo pre pretekárov oboch krajín prínosom  a bolo by vhodné 

pokračovať v začatej spolupráci do budúcnosti aj s aktívnym  zapojením ďalších krajín „ V4“. Výsledky 

sú dostupné aj na stránke SAZ : http://atletikasvk.sk/Content/results/2015/5/VYS636.pdf 

V Banskej Bystrici  16.5.2015                                      Pavel Kováč 
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