SLOVENSKÝ BEŽECKÝ POHÁR 2019 – súťažný poriadok (upravená verzia)
1. Systém súťaže
a) Slovenský bežecký pohár 2019 je viackolovou jednoročnou súťažou jednotlivcov z
atletických klubov a atletických oddielov športových klubov SR (ďalej len „klub“), v
kategórii mužov a v kategórii žien. Prebieha formou viackolových behov na dráhe a mimo
dráhu. Súťaže mužov a žien sú samostatné, od seba nezávislé.
b) Slovenského bežeckého pohára 2019 sa môžu zúčastniť jednotlivci z klubov a oddielov,
individuálni členovia SAZ, ktorí sú registrovaní v SAZ.
c) Jednotlivé súťaže sa uskutočnia formou behov na dráhe, pretekov v behu na ceste.
d) Pretekár, ktorý nebude najmenej 7 dní pred konaním pretekov registrovaný v SAZ, nebude
môcť na preteky nastúpiť. Toto sa nevzťahuje na zahraničných pretekárov s výnimkou
hosťujúcich pretekárov.
2. Riadenie súťaže
Súťaž riadi riadiaci súťaže navrhnutý športovo technickou komisiu SAZ: Marcel Matanin
marcelmatanin@gmail.com +421 905 594 658
3. Podmienky účasti
V súťaži majú právo štartovať jednotlivci, ktorí sú registrovaní v SAZ
4. Prihlášky
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:
http://statistika.atletika.sk/kalendar alebo podľa príslušných propozícií pretekov
5. Štartové poplatky
Štartovné podľa propozícií podujatia
6. Bodovanie Slovenského bežeckého pohára
a) V jednotlivých behoch mužov i žien je bodovaných prvých tridsať miest v redukovanom
poradí registrovaných pretekárov.
b) Umiestnenie v behu sa boduje systémom 30, 29, 28,...3, 2, 1 bod.
c) Bonus za výkonnostný limit - 5 bodov, 3 body, 1 bod
d) Bonusy za medaily na M-SR (1. – 3. miesto): 3, 2 a 1 bod.
e) Bonus za seniorský rekord SR na dráhe alebo na ceste: 10 bodov.
f) Bonusy sa prideľuje len na tratiach, ktoré majú certifikát.
g) Súčet bodov na jednotlivých podujatiach určí poradie jednotlivcov v Slovenskom
bežeckom pohári. Pri rovnosti pomocných bodov rozhoduje o poradí v jednotlivých kolách
väčší počet získaných prvých, prípadne aj druhých a ďalších miest.
7. Spôsob hodnotenia Slovenského bežeckého pohára (upravený)
a) Každé kolo sa hodnotí jednotlivo.
b) b) Pretekár sa musí zúčastniť najmenej na štyroch kolách Slovenského bežeckého pohára,
z toho musia byť jedny majstrovstvá SR.
c) Zo štyroch podujatí musí klasifikovaný bežec absolvovať preteky aspoň v
dvoch regiónoch (západ, stred, východ)
8. Výkonnostné bonusy
MUŽI
10 km (cesta): 5 bodov – 33:05, 3 body – 34:10, 1 bod – 35:30

polmaratón: 5 bodov – 1:14:00, 3 body – 1:17:00, 1 bod – 1:20:30
maratón: 5 bodov – 2:39:00, 3 body – 2:45:00, 1 bod – 3:00:00
ŽENY
10 km (cesta): 5 bodov – 39:00, 3 body – 41:10, 1 bod – 43:50
polmaratón: 5 bodov – 1:35:00, 3 body – 1:42:30, 1 bod – 1:47:00
maratón: 5 bodov – 3:05:00, 3 body – 3:16:00, 1 bod – 3:30:00
9. Protesty, odvolanie, námietky
Pri podávaní protestu sa postupuje podľa pravidiel atletiky.
10. Započítavané podujatia
Majstrovstvá SR:
• 30. 3. M-SR na 10 km na ceste Strážske
• 7. 4. M-SR v polmaratóne Bratislava (v rámci ČSOB Bratislava Marathon)
• 6. 10. M-SR v maratóne Košice (v rámci MMM)
• 23. 11. M-SR v krose (súťaž vytrvalcov) Betliar
Komerčné behy:
• 3. 3. Majcichovská desiatka (10 km)
• 13. 4. Beh Galantou (10 km)
• 14. 4. Národný beh Devín – Bratislava (11,625 km)
• 27.4. Košice Runway Run (10 km)
• 8. 5. Pomlé Run Šamorín (10 km)
• 20. 7. Memoriál Ján Stilla, Nová Lesná – Hrebienok (9,37 km)
• 26. 7. Večerný beh Žilina (8,2 km)
• 8. 8. Rajecký polmaratón
• 7. 9. Telekom Night Run Bratislava (10 km)
• 14. 9. Prešovský polmaratón
• 26.12. Vianočný beh Mesta Lučenec (20 km)
11. Povinnosti riadiaceho súťaže
a) po obdržaní Súťažného poriadku Slovenskej bežeckej ligy vydá „Spravodaj“ s
informáciami a pokynmi na usporiadanie a pokynmi pre účastníkov
b) vykoná kontrolu zoznamu registrovaných pretekárov zo štartujúcich oddielov (klubov)
c) spolupracuje s pracovníkom kancelárie pretekov,
d) je povinný zúčastniť sa každého kola súťaže, príp. zabezpečiť za seba adekvátnu náhradu,
e) spolurozhoduje o odvolaniach sa k pravidlám atletiky a „Atletickým súťažiam 2019“ ako
člen jury v poslednej inštancii, jej rozhodnutie je podľa pravidiel IAAF konečné
f) skontroluje výsledky a vykoná prípadnú opravu chybných výsledkov a bodovania, preverí
dodržiavanie „Atletických súťaží 2019“, zistí prípadné chyby vo výsledkoch
g) po piatich podujatiach vydá Spravodaj, ktorý má obsahovať:
a. meno riadiaceho súťaže, číslo spravodaja, dátum vydania spravodaja
b. vyhodnotenie usporiadaného podujatia, pripomienky a návrhy
c. prípadnú opravu výsledkov a bodovania
d. oficiálnu tabuľku uskutočneného kola a oficiálnu celkovú tabuľku súťaže
e. pokyny na ďalšie podujatia
f. poučenie: Proti rozhodnutiam riadiaceho súťaže zverejnených v spravodaji možno
do 7 dní od jeho uverejnenia podať odvolanie výkonnému výboru SAZ prostredníctvom
generálneho sekretára SAZ
g. oficiálne výsledky s bodovaním budú ako príloha spravodaja

h) po každom kole súťaže zašle spravodaj elektronickou formou na adresu:
kompas@atletika.sk
i) v prípade odvolania podľa bodu j) generálny sekretár SAZ bezodkladne informuje výkonný
výbor SAZ, ktorý do 5 dní rozhodne o odvolaní
12. Povinnosti usporiadateľa
a) Zabezpečiť dostatočný počet rozhodcov a obslužného personálu.
b) Spolupracovať s riadiacim súťaže.
c) V prípade zmeny v propozíciách (oproti údajom uvedeným v Atletických súťažiach) zaslať
najneskôr 14 dní pred termínom súťaže zmenu na schválenie riadiacim súťaže a na adresu
kompas@atletika.sk. Schválenú zmenu zverejniť na stránke SAZ www.atletika.sk.
d) Vydať štartové čísla pretekárom
e) Zorganizovať súťaž pre mládež
f) Výsledky nahlásiť do tlačových agentúr.
g) Výsledky zaslať na adresy kompas@atletika.sk a toth@atletikasvk.sk.
13. Úhrada
Pretekári v jednotlivých kolách Slovenského bežeckého pohára štartujú na náklady
vysielajúcej organizácie alebo vlastné náklady.
14. Odmeny
a) Pretekári umiestnení na prvých desiatich miestach po všetkých kolách Slovenského
bežeckého pohára SAZ a splnení podmienok hodnotenia odmení finančnými cenami:
1. miesto 800 €
2. miesto 600 €
3. miesto 500 €
4. miesto 300 €
5. miesto 200 €
6. miesto 100 €
7. miesto 50 €
8. miesto 50 €
9. miesto 50 €
10. miesto 50 €
b) Pretekári, ktorí absolvujú všetky kolá Slovenského bežeckého pohára a umiestnia sa do
prvej päťdesiatky získajú odmenu 100 €.
15. Vyhodnotenie Slovenského bežeckého pohára
Na slávnosti Running Gala 2019 v rámci ČSOB Bratislava Marathon 2020 v apríli 2020.
16. Záverečné ustanovenia
a) Prípadné zmeny a doplnky tohto Súťažného poriadku uskutočňuje výhradne výkonný výbor
SAZ. Budú včas zverejňované ako úradné správy na internete na webovej stránke SAZ
www.atletika.sk.
b) Výklad súťažného poriadku uskutočňuje športovo-technická komisia SAZ.
c) Tento Súťažný poriadok bol schválený výkonným výborom SAZ dňa 20. 3.2019. Účinnosť
nadobúda dňom 21. 3. 2019. Zmeny v súťažnom poriadku schválil VV SAZ k 28. 10. 2019.

