
                          
                                Vytrvalecká noc
                             
                            7. kolo Bežeckého pohára SAZ
                              a Turčiansky beh pre zdravie

Termín a miesto                     16.7.2022 Martin (Atletický štadión pri Spojenej škole Martin,
                                                 Československej armády 24)

Usporiadateľ                          Technicky zaisťuje AK ZŤS Martin

Hlavní funkcionári
Riaditeľ pretekov                          Ján Gigac
Športovo-technický delegát         Jozef Pelikán
Technický riaditeľ                         Dušan Machník
Vedúci rozhodca                          Vladimír Prokša

Štartujú
Muži a ženy v behu na 10 000 m, ročník narodenia 2006 a starší,
Turčiansky beh pre zdravie na 3000 m, ročník narodenia 2008 a starší.

Prihlášky
Prihlasovanie registrovaných atlétov na preteky prebieha on-line na webovom portáli 
https://statistika.atletika.sk/kalendar
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 14. 7. 2022 do 24.00 hod. Po tomto termíne
systém automaticky prihlasovanie ukončí.
Neregistrovaní pretekári pre beh na 10 000 m a aj na 3000 m na adresu marian.kalabus@gmail.com alebo 
priamo na mieste podujatia 45 minút pred štartom danej disciplíny.
Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov od 16.30 hod. Prezentácia končí 45 minút pred štartom 
príslušnej disciplíny.

Disciplíny
10 000 m muži a ženy v rámci Bežeckého pohára SAZ – registrovaní v SAZ,
10 000 m muži a ženy neregistrovaní v SAZ,
3000 m muži a ženy v rámci Turčianskeho behu pre zdravie.

Štartovné
Vopred prihlásení pretekári 5 € za pretekára, prihláška na mieste 7 €.

Štartové čísla
Štartové čísla obdržia pretekári pri prezentácii.

mailto:marian.kalabus@gmail.com


Rozcvičovanie
Rozcvičovanie pretekárov je povolené na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne
Nie sú k dispozícii. Štadión je bez tribúny, budú inštalované prístrešky v obmedzenom množstve.

Záverečná ustanovenia
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícii.

Časový program
18:00    Turčiansky beh pre zdravie 3000 m,
19:00    10 000 m B beh – muži, ženy registrovaní v rámci Bežeckého pohára SAZ,
                                          muži, ženy neregistrovaní,
20:00    10 000 m A beh  - muži registrovaní v rámci Bežeckého pohára SAZ.

O rozdelení registrovaných mužov do behu A a B rozhodne športovo - technický delegát.

                                                                                                                 Ing. Ján Gigac,
                                                                                                           predseda AK ZŤS Martin


