
 

Majstrovstvá VsAZ 2018 v polmaratóne jednotlivcov mužov a žien 
v rámci 16. ročníka Polmaratónu Košice – Seňa 

 
Usporiadateľ: Z poverenia VsAZ zabezpečuje Maratónsky klub Košice.  
Termín a miesto konania:  23.júna 2018, sobota  
Štart o 09:30 hod., Košice, Hlavná ulica, pri Archeologickom múzeu Dolná brána, Hlavnej ulici  
Cieľ v obci Seňa – pred kultúrnym domom  
 
Hlavní funkcionári:  
Riaditeľ pretekov: Ing. Branislav Koniar  
Vedúci rozhodca: Ing. Silvia Hanusová  
 
Prihlášky:  Pretekári sa registrujú online na http://www.kosicemarathon.com/on-line-registracia-uvod/, 
najneskôr do 21.6.2018.  
 
Štartujú:  Včas prihlásení pretekári registrovaní v SAZ, ročník narodenia 2000 a starší.  
 
Prezentácia a šatne :  
V priestore Dolnej Brány (Archeologické múzeum) na Hlavnej ulici v Košiciach.  
22. júna 2018 (piatok) 16:00 – 19:00 hod.  
23. júna 2018 (sobota) 07:30 hod. – 08:45 hod.  
 
Protesty:  
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov alebo ktoré vznikli počas pretekov sa musia podať ústne 
vedúcemu rozhodcovi do 15 minút po úradnom vyhlásení výsledkov. V prípade nedoriešenia vedúcim 
rozhodcom, sa podáva protest písomne do 30 minút po úradnom vyhlásení výsledkov v kancelárii 
pretekov v mieste cieľa s vkladom 10,- EUR.  
 
Trať:  21,0975 km – asfaltový povrch, oficiálne premeraná.  
Preteky sa bežia bez obmedzenia cestnej premávky. Usmerňované sú KDI PZ SR v Košiciach. 
Povinnosťou pretekárov je bežať po pravej strane vyznačenej trate. Pri porušení tohto pravidla hrozí 
pretekárovi diskvalifikácia. Pretekári absolvujú preteky na vlastné nebezpečie. Pretekári sú povinní 
dodržiavať pravidlá cestnej premávky, príkazy príslušníkov polície a usporiadateľov.  
 
Bezpečnostné zabezpečenie:  
policajný doprovod, sanitky, lekár, vozidlá usporiadateľa pretekov  
 
Ceny:  
Víťaz získava titul - Majster VsAZ na rok 2018 v polmaratóne. Pretekári na 1.-3. mieste dostanú 
medailu a diplom. Medaile Majstrovstiev VsAZ sa udeľujú iba v prípade, že odštartovali najmenej traja 
pretekári registrovaní v SAZ.  
 
Doprava: Organizátor po skončení pretekov zabezpečí dopravu autobusmi z obce Seňa späť do 
Košíc.  
 
Záverečné ustanovenia :  
Preteky sa uskutočnia podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ a týchto propozícií.  
 
V Košiciach, 24.4.2018  
 
Ing. Branislav Koniar, v.r.       Ing. Silvia Hanusová, v.r.  
riaditeľ pretekov        vedúci rozhodca 


