
 

Majstrovstvá  SR  v cezpoľnom behu 
jednotlivcov a družstiev mladších žiakov, mladších žiačok, starších žiakov, 

starších  žiačok, dorastencov, dorasteniek, juniorov, junioriek,  
mužov a žien 

Vložené preteky najml. žiactva 
 

Usporiadateľ:  Z poverenia SAZ  AK Maratón Rožňava 

Termín:  23.11.2019 o 11:00 

Miesto:  Anglický park kaštieľa Betliar 

Hlavní funkcionári: Predseda OV:   Miloš Kočtúch 

Riaditeľ pretekov:  Andrej Rúžik 

Technický riaditeľ:   Marcel Matanin 

Delegát SAZ:   Martin Pupiš 

Vedúci rozhodca:  Marián Prezbruchý 

Inštruktor rozhodcov:  Silvia Hanusová 

Technický delegát SAZ:  Pavel Kováč 

Lekár :    MUDr. Marián Kušnír 

Prihlasovanie: on-line do 20.11.2019 do 12:00 jednotlivcov a družstiev na webovom 

portáli   http://statistika.atletika.sk/kalendar 

Po tomto termíne systém automaticky ukončí prihlasovanie. 

Prihlasovanie družstiev prebieha už pri prihlasovaní jednotlivých členov 

výberom možnosti družstvo (A, B, C).  

Kancelária pretekov: Penzión pri kaštieli Betliar  piatok od 16:00 do 20:00 hod. sobota od 9:30 

hod. do ukončenia pretekov 

Štartovné:  muži, ženy juniori, juniorky, dorastenci, dorasteky 3 € za pretekára 

  st. žiactvo, ml. žiactvo, najml. žiactvo   2 € za pretekára 

Kategórie:  

Muži : 9000 m 

Ženy :  7500 m 

Juniori: 6000 m 

Juniorky : 4000 m     

Muži míliari : 4000 m 

Ženy míliarky : 4000 m 

Dorastenci : 4000 m 

Dorastenky : 3000 m 

Starší žiaci : 2000 m 

Staršie žiačky : 1500 m 

Mladší žiaci : 1000 m 

Mladšie žiačky : 1000 m 

Najml. Žiaci : 500 m 

Najml. Žiačky : 500 m  

http://statistika.atletika.sk/kalendar


 

Aktualizované 4.11.2019 

 

Prezentácia: Penzión pri kaštieli Betliar – sobota 23.11. od 9:30 hod do ukončenia 

pretekov. Prezentácia najneskôr jednu hodinu pred začiatkom každej 

disciplíny.  

Trať: Trávnatý povrch, cez chodníky bude uložený koberec. 2 okruhy v dlžke 

500m a 1500 m 

Pravidlá: preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto 

propozícií 

Meranie časov: Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť HRDO Šport. Výkon 

pretekára bez správne umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť 

vyhodnotený! 

Výsledky: Budú zverejnené po skončení podujatia na  www.atletika.sk 

Kontakty: telefón: 0903609658 , e-mail: mikosport@stonline.sk 

Ceny: Prví traja  získajú diplom a medailu, a prví získa titul majstra SR na rok 

2019 v cezpoľnom behu 

Súťaž družstiev: Uskutoční sa v každej vekovej kategórii od mladšieho žiactva až po 

mužov a ženy. Zloženie družstva (minimálne traja a maximálne piati 

pretekári) musí oddiel nahlásiť cez prihlasovací portál. Zloženie družstva 

môže byť dodatočne upresnené pri prezentácii. 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. 

Šatne: Postavený stan v blízkosti prezentácie - Penzión pri kaštieli Betliar 

WC: Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa 

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude 

k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba. 

Ubytovanie a strava: Ubytovanie ani  stravu usporiadateľ nezabezpečuje. Doporučujeme 

využiť ubytovacie zariadenia v meste Betliar: 

Penzión pri kaštieli Betliar www.kastielbetliar.sk 

Penzión TKM Betliar  www.penziontkm.sk  

http://www.atletika.sk/
mailto:mikosport@stonline.sk
http://www.kastielbetliar.sk/
http://www.penziontkm.sk/
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Časový program:  

10:00   Otvorenie pretekov 

11:10 Najmladšie žiačky   roč. 2008 a mladšie 500 m 

11:20 Najmladší žiaci  roč. 2008 a mladší 500 m 

11:30 Mladšie žiačky   roč. 2006 - 2007 1000 m 

11:45 Mladší žiaci   roč. 2006 – 2007 1000 m 

12:00 Staršie žiačky   roč. 2004 – 2005 1500 m 

12:15 Starší žiaci   roč. 2004 – 2005 2000 m 

12:35 Dorastenky   roč. 2002 – 2003 3000 m 

12:50 Dorastenci   roč. 2002 – 2003 4000 m 

13:15 Juniori    roč. 2000 – 2001 6000 m 

13:50 Juniorky + ženy míliarky roč. 2000 – 2001  4000 m 

      roč. 1999 a staršie  

14:10 Muži míliari   roč. 1999 a starší 4000 m 

14:30 Ženy     roč. 1999 a staršie 7500 m 

15:15 Muži    roč. 1999 a starší 9000 m 


