
 

MAJSTROVSTVÁ SR V MARATÓNE A POLMARATÓNE 

VETERÁNOV A VETERÁNOK 

 

37. ročník Rajecký maratón  14. ročník Rajecký polmaratón 
 

 

Usporiadateľ:  Z poverenia SAZ - Maratón klub Rajec 

Termín:   8.8.2020 /sobota / o 9:00 hod. 

Miesto:   Rajec - Námestie SNP 

Funkcionári:   Riaditeľ pretekov -  Pavol Uhlárik /pavol.uhlarik@gmail.com / 

                  Športovo - technický delegát SAZ  - Kučkovský Eduard  

Prihlasovanie:  členovia SAZ na webovom portáli: www.rajeckymaraton.sk 

                          prihláška najneskôr do 6.8.2020 do 22:00 hod. 

Kategórie:   Veteráni a veteránky vo veku 35 rokov a starší. Pre zaradenie do  

veteránskej kategórie je rozhodujúci deň narodenia (8.8.1985 a starší). 

V maratóne i polmaratóne bude hodnotená spoločná kategória pre 

veteránov a spoločná kategória pre veteránky, pričom o poradí 

rozhodne prepočítaný výkon každého veterána s použitím jednoročného 

vekového koeficientu WMA.  

Prezentácia:    Nám. SNP- budova Mestského úradu -  7.8.2020 - 16:00 - 22:00 

                           8.8.2020 -   6:30 -  8:00 

Štartovné:   26.- eur / najnižšie / - maratón - MSR  veteránov SAZ 

                 25.-eur  / najnižšie / - polmaratón-MSR veteránov SAZ 

Trať:    Maratón (42195 m )   Rajec- Čičmany a späť, prevýšenie 200 m 

           Polmaratón (21097 m ) Rajec- Rajecká Lesná a späť, prevýšenie 100m 

         Trať má platný certifikát AIMS. 

Meranie časov:  Meranie elektronickým časomerom a výsledky zabezpečuje spoločnosť

              SportSoft Timing 

Limit:    Časový limit je stanovený na 5 hod. (do 14:00) 

              Úplná uzávierka trate, bez motorových vozidiel. 

Šatne:    ZŠ Lipová 

WC:     WC budú k dispozícii za budovou Mestského úradu v blízkosti štartu a  
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Cieľa 

Zdravotná služba:  V priestore štartu a cieľa, popri trase behu bude k dispozícii rýchla

   zdravotná a záchranná služba 

Ceny:  Prví traja získajú diplom a medailu, víťaz získa titul Majstra SR pre rok 

2020 v maratóne a polmaratóne veteránov 

Výsledky:   Budú zverejnené po skončení podujatia na    

                         www.sportsofttinng.sk a www.atletika.sk 

Ubytovanie a strava:  Ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje. Po skončení pretekov  

zabezpečí občerstvenie pre pretekárov. 

Pravidlá:   Preteká sa podľa pravidiel SAZ, Svetovej atletiky a týchto propozícií. 

 

 

V prípade neuskutočnenia podujatia z dôvodu mimoriadnych opatrení súvisiacich s ochorením 

COVID-19 bude štartovné na základe žiadosti pretekára vrátené v plnej výške alebo bude 

automaticky presunuté na schválený termín podujatia.   
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