
P R O P O Z Í C I E

majstrovstiev Slovenskej republiky v behu na 10 000 m junioriek a juniorov - Martin, 10.10.2020

Usporiadateľ
Z poverenia Slovenského atletického zväzu Atletický klub ZŤS Martin v spolupráci s Olympijským klubom Turiec.

Miesto
Novootvorený Atletický štadión pri Spojenej škole v Martine, Československej armády 24.

Termín a čas štartu
Sobota, 10. októbra 2020, štart všetkých kategórií o 16.00 hodine.

Hlavní funkcionári pretekov
Riaditeľ pretekov - Pavol Zemko,
športovo-technický delegát - Vladimír Prokša,
inštruktor rozhodcov - Dušan Chatrnúch,
vedúci rozhodca - Marián Kalabus,
delegát SAZ - Martin Pupiš.

Disciplíny
10 000 metrov juniorky, 10 000 metrov juniori.

Štartujú
Dievčatá a chlapci narodení v rokoch 2001-2004. 

Prihlášky
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar 
Pretekári musia byť prihlásení najneskôr do 8.10.2020 do 24. hodiny, po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie 
uzavrie.

Štartovné
Oddiel zaplatí usporiadajúcemu klubu za každého pretekára štartovné vo výške 3 eurá. Prihlášky po termíne môžu byť 
akceptované so súhlasom športovo-technického delegáta za poplatok 20 eur.

Kancelária pretekov
Bude otvorená v priestore cieľovej rovinky od 14.30 hodiny do ukončenia pretekov. 

Prezentácia a štartové čísla
Každý pretekár dostane dve štartové čísla pri prezentácii v kancelárii pretekov.

Šatne a rozcvičovanie
Šatne a sociálne zariadenia budú k dispozícii v budove Spojenej školy, cca 100 m od bežeckého oválu.  Rozcvičovanie je 
možné vo vonkajších dráhach na protiľahlej rovinke bežeckého oválu.

Protesty
Podávajú sa vedúcemu rozhodcovi ihneď, najneskôr však do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov a riešia sa v 
zmysle pravidiel atletiky.

Titul a odmeny
Víťazi získavajú titul „Majster SR na rok 2020“. Prví traja získavajú medailu a diplom. Titul a medaily získavajú pretekári 
iba v prípade, ak na štart v kategórii nastúpili aspoň traja bežci.

Vyhlasovanie víťazov
Tridsať minút po dobehnutí posledného pretekára, v prípade protestu ihneď po rozhodnutí jury. 

Záverečné ustanovene
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.

Pavol Zemko, riaditeľ pretekov Marián Kalabus, vedúci rozhodca 
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