
JUDr. Peter Filo, Obrancov mieru 347/20, 018 41 Dubnica nad Váhom 
 

SPRÁVA  TECHNICKÉHO  DELEGÁTA 

z Majstrovstiev SR v polmaratóne pre rok 2013 
 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v polmaratóne pre rok 2013 sa uskutočnili v sobotu 

25. mája 2013, ich usporiadateľom z poverenia SAZ bol Mestský športový klub Žiar nad Hronom. Konali 

sa v kategórii mužov a žien ako súťaž jednotlivcov a ako súťaž družstiev. 
 

Preteky boli súčasťou 4. ročníka Žiarskeho polmaratónu, pripravené boli v súlade s pravidlami 

atletiky na vysokej spoločenskej úrovni /napr. účasť predstaviteľov regionálnej samosprávy/. Z hľadiska 

organizácie pretekov usporiadateľ celkom nezvládol prezentáciu, čoho dôsledkom boli problémy 

s výsledkami pretekov. Technické zabezpečenie pretekov bolo na dobrej úrovni. Počasie bolo 

pre polmaratón dobré, pod mrakom, dažďové prehánky. Hlásateľská služba bola na požadovanej odbornej 

úrovni, vyhlasovanie víťazov malo dôstojný rámec. 

Organizačné pokyny majstrovstiev boli usporiadateľom vydané včas a obsahovali všetky potrebné 

informácie. 
 

Súťaž jednotlivcov mužov a žien v polmaratóne 

Prihlasovanie na preteky prebiehalo vopred na adresu usporiadateľa. Prezentácia súťaže 

jednotlivcov mužov a žien v polmaratóne prebiehala dňa 25. mája 2013 v kancelárii pretekov, vyskytlo sa 

pri nej pomerne veľa problémov organizačného charakteru. 

V kategórii mužov sa pretekov zúčastnilo celkom 28 pretekárov z 15 atletických klubov registrovaných 

v SAZ, šiesti pretekári vzdali. Zúčastnené boli nasledovné atletické kluby: 

 TJ Obal servis Košice 

 JM DEMOLEX BK Bardejov 

 Atletický klub Nové Zámky 

 Atletika ŠK Skalica 

 Klub Kysuckého maratónu Čadca 

 Atletický klub mesta Zvolen 

 AO Slávia UK Bratislava 

 AK Baník Prievidza 

 BK hraj na tie nohy Bratislava 

 BK Stará Ľubovňa 

 AK Spartak Dubnica nad Váhom 

 Mestský športový klub Žiar nad Hronom 

 SOPKA Seňa 

 Maratón klub Rajec 

 MAC REDOX Lučenec 
 

Víťazom súťaže jednotlivcov mužov sa stal Tibor Sahajda /OBSKE/ časom 1:10:04 hod. 
 

V kategórii žien sa pretekov zúčastnilo celkom 7 pretekárok zo 6 atletických klubov registrovaných 

v SAZ. Zúčastnené boli nasledovné atletické kluby registrované v SAZ: 

 TJ Obal servis Košice 

 Sport team Hritz Nová Lesná 

 AK Spartak Dubnica nad Váhom 

 MAC REDOX Lučenec 

 AK Baník Prievidza 

 Mestský športový klub Žiar nad Hronom 

 

Víťazom súťaže jednotlivcov žien sa stala Katarína Berešová /OBSKE/ časom 1:17:49 hod. 



Súťaž družstiev mužov a žien v polmaratóne 

Podľa brožúry Atletické súťaže 2013 malo byť zloženie družstva (minimálne traja a maximálne 

štyria pretekári) nahlásené oddielmi na e-mailovú adresu usporiadateľa najneskôr do 15. mája 2013 

a pri prezentácii v kancelárii pretekov dňa 25. mája 2013 mohlo byť zloženie družstva ešte dodatočne 

spresnené. Do družstva mužov a družstva žien môžu byť prihlásení maximálne štyria pretekári, z ktorých 

traja bodujú. Hodnotené potom sú iba tie družstvá, ktoré by mali bodovaných troch pretekárov. 

O výsledku družstva následne rozhodne súčet umiestnení bodujúcich pretekárov každého družstva 

v redukovanom poradí. V prípade rovnosti súčtu umiestnení o poradí rozhodne lepšie umiestnenie 

posledného (tretieho) bodujúceho pretekára družstva. Redukované poradie je vytvorené iba z bodujúcich 

pretekárov družstiev. 

 

V kategórii mužov bolo poradie družstiev prihlásených do M-SR družstiev v polmaratóne nasledovné: 

 

1. TJ OBAL SERVIS Košice   OBSKE 10 bodov (1 + 3 + 6) 

 (Sahajda, Pástor, Valíček, Repák nebodoval) 
 

2. JM DEMOLEX Bardejov   JMBBJ 15 bodov (2 + 4 + 9) 

 (Urban J., Arbet R., Arbet B.) 
 

3. Atletický klub Nové Zámky   ACNZA 24 bodov (5 + 7 + 12) 

 (Magyar, Kubej, Urban P. – hosťovanie z AKMZV) 
 

4. Atletika ŠK Skalica    ASKSK 29 bodov (8 + 10 + 11) 

 (Luhový, Rehuš, Portášik, Zavadil nebodoval) 

 

V kategórii žien sa M-SR družstiev neuskutočnili, nakoľko sa do súťaže družstiev prihlásilo iba jedno 

družstvo. 

 

Umiestnenie klubov podľa zisku medailí (vrátane družstiev): 

1. TJ Obal servis Košice    3-0-1 

2. JM DEMOLEX BK Bardejov  0-2-0 

3.  Sport team Hritz Nová Lesná   0-1-0 

4.  AK Spartak Dubnica nad Váhom  0-0-1 

  Atletický klub Nové Zámky   0-0-1 

 

Umiestnenie klubov podľa zisku bodov za 1.-8. miesto (vrátene súťaže družstiev): 

1. TJ Obal servis Košice    36 b. 

2. JM DEMOLEX BK Bardejov  19 b. 

3. Atletický klub Nové Zámky   12 b. 

4. Sport team Hritz Nová Lesná     7 b. 

5. Atletika ŠK Skalica      6 b. 

 AK Spartak Dubnica nad Váhom    6 b. 

7. MAC REDOX Lučenec     5 b. 

 Mestský športový klub Žiar nad Hronom   5 b. 

9. AK Baník Prievidza      4 b. 

 

 

V Dubnici nad Váhom, dňa 29. mája 2013 

 

 

 

           JUDr. Peter Filo v.r. 

        technický delegát M-SR v polmaratóne 


