
 

MAJSTROVSTVÁ SR MUŽOV A ŽIEN  

V MARATÓNE 

 

37. ročník Viedenského maratónu 

 
 

 

 

Usporiadateľ: Sport- und Leichtathletikclub Wien (SLW) 

www.vienna-marathon.com 

v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom 

 

Termín a miesto:  19.04.2020 (nedeľa), 9:00 hod. 

   Wagramer Straße, Reichsbrücke – Viedeň, Rakúsko 
 

Štart behu:   9:00 hod. Wagramer Straße, Reichsbrücke 

 

Cieľ:    Burgtheater 

 

Trať:  Trať má platný certifikát AIMS. Popis trate aj s plánom trate je dostupný 

na stránke maratónu - www.vienna-marathon.com 

 

Hlavní funkcionári: 

Riaditeľ podujatia a hlavný organizátor:  Heinz Eidenberger  

eidenberger@oelv.at  / Tel. 0650 6555766 

Delegát SAZ:      Róbert Mittermayer   mittermayer@atletika.sk 

Športovo technický delegát SAZ:   Pavel Kováč   kovacpsk@gmail.com  

       

Prihlasovanie: Prihlasovanie na preteky prebieha on-line 15.02.2020 až 31.3.2020 do 

24:00 hod.  

vyplnením a zaslaním on-line formulára: 

https://forms.gle/BFX5CqEtNun6j56KA  
Prihlásiť na M-SR sa môžu len pretekári registrovaní v SAZ. 

Prihlasovanie na M-SR v maratóne vo Viedni neprebieha cez web 

organizátora Viedenského maratónu!  

Pretekári, ktorí sa už prihlásili cez oficiálny on-line systém usporiadateľa 

a chcú súťažiť aj v rámci M-SR, sa prihlásia aj cez formulár SAZ (do 

poznámky uvedú, že už zaplatili štartovné organizátorovi). 

 

M-SR družstiev: M-SR družstiev mužov a žien v maratóne sa v roku 2020 neuskutočnia. 
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Aktualizované 24.02.2020 

Štartovné:   80 € (+ 6 € za čip) – bez splnenia výkonnostného limitu 

   15 € (+ 6 € za čip) – po splnení výkonnostného limitu 

    

Nárok na preplatenie časti štartovného (65 €) zo štartovného 80 € majú 

pretekári registrovaní v SAZ, ktorí v období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2020 

zabehli maratón: 

 

3:00:00 h a lepšie - muži  

3:30:00 h a lepšie – ženy 

  

Platba štartovného na účet Slovenského atletického zväzu: 

IBAN: SK27 0200 0000 0001 6883 6012 

 

- Do poznámky pre prijímateľa uviesť: meno priezvisko maraton 

(napríklad – „janko mrkvicka maraton“) 

- Štartovné treb 

- a uhradiť najneskôr do 31.3.2020 do 24:00 hod. 

 

Prenajaté čipy za 6 € po dobehnutí musí každý bežec vrátiť do boxov 

Mika Timing. 

 

Pre pretekárov, ktorí splnili výkonnostný limit SAZ a už uhradili 

štartovné organizátorovi podujatia sa v otázke príspevku na štartovné zo 

strany SAZ rozhodne na ďalšom zasadaní výkonného výboru SAZ 

v marci 2020.  

 

Kategórie:  Muži - ročníky narodenia 2000 a starší, prípadne mladší v rozsahu 

pretekania sa v svojej vekovej kategórii (juniori – 2001-2002) 

 

Ženy - ročníky narodenia 2000 a staršie, prípadne mladšie v rozsahu 

pretekania sa v svojej vekovej kategórii (juniorky - 2001-2002) 

 

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: 

 

Štartovné čísla vyzdvihne centrálne pre všetkých súťažiacich M-SR 

Slovenský atletický zväz vo Viedni.  

 

Štartovné čísla si bude možné následne vyzdvihnúť v ŠH Elán 

(Bajkalská 7, Bratislava) v piatok a v sobotu: 

• 17.4. 2020 v čase od 15:00 do 19:00 hod. 

• 18.4. 2020 v čase od 10:00 do 18:00 hod. 

 

V odôvodnených a vopred nahlásených prípadoch bude možné vybrať si 

číslo v nedeľu 19.4. 2020 v blízkosti štartu vo Viedni v čase od 7:30 – 

8:30 u športovo - technického delegáta SAZ buď:  

• Hotel Kaiserwasser 

https://www.arcotelhotels.com/de/kaiserwasser_hotel_wien/ 

• Hotel NH  

https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-danube-city  

• Prípadne iné 



Aktualizované 24.02.2020 

 

Miesto bude upresnené do 10.4.2020 na webe SAZ aj 

v propozíciách M-SR.  

 

Doprava: Doprava na štart pretekov bude verejnou dopravou – Metro linka U1. 

Konečná zástavka – Kaisermühlen/VIC station (Vienna International 

Center) alebo Station Alte Donau. 

 

Štartové zóny:  Všetci súťažiaci v rámci M-SR štartujú v prvom štartovacom bloku / 

v prvom koridore.   

  

Výsledky:  Budú zverejnené po skončení podujatia na stránke SAZ - 

https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1 a na oficiálnej stránke 

maratónu - www.vienna-marathon.com  

 

Informácie:  Všetky informácie a pokyny k pretekom je nutné si naštudovať na 

oficiálnej stránke maratónu - www.vienna-marathon.com  

 

Tituly a odmeny:  Víťaz každej kategórie získava titul Majster SR na rok 2020. Pretekári na 

1.– 3. mieste dostanú medailu a diplom. Majstrom SR a medailistami 

môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ.  

 

Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční od 13:00.  

Informácia o vyhlasovaní výsledkov bude upresnená v propozíciách a na 

webe SAZ do 10.4.2020.  

 

Záverečné ustanovenia: 

a) Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, týchto propozícií, 

pokynov a informácii hlavného organizátora pretekov. 

b) Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za 

svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa 

podujatia. 

c) Organizátor podujatia a ani SAZ nepreberajú zodpovednosť za 

škody na majetku alebo na zdraví spôsobené účastníkom 

podujatia. 

d) Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si vo vlastnom záujme 

individuálne zdravotné poistenie. 
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