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MAJSTROVSTVÁ SR MUŽOV A ŽIEN  

V HORSKOM BEHU 

 

 

 

Usporiadateľ: Z poverenia Slovenského atletického zväzu (SAZ) Agentúra 8PR 

v spolupráci s obcou Marianka, ŠK Run For Fun 

 

Termín:    Nedeľa, 25.9.2022 o 15:20 

 

Časový harmonogram: Štart : VEĽKÝ ŠTVANEC 10KM    15:20 hod. 

 

Miesto:    Obec Marianka, futbalové ihrisko 

 

Prezentácia:     Marianka, futbalové ihrisko 

    - v sobotu 24.09.2022 od 17:00 do 19:30 (všetci účastníci) 

    - v nedeľu 25.09.2022 od 13:00 do 14:50 – DOSPELÍ 

 

Disciplína:    10km – lesný povrch  

 

Účastnícky limit:  450 bežcov (všetky disciplíny dospelých spolu) 

 

Pravidlá:   preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a týchto propozícií 

 

Hlavní funkcionári: 

Riaditeľ pretekov:   Ján Dömény 0903402832    

Športovo-technický delegát SAZ:  Jozef Pelikán        

 

Informácie:      jano.domeny@gmail.com 

facebook : Mariatálsky štvanec 

https://www.facebook.com/mariatalskystvanec 

a www.atletika.sk 

 

Registrácia:     Prihlasovanie na preteky prebieha on-line do štvrtku 22.09.2022 do 24:00 

hod. prostredníctvom www.vysledkovyservis.sk  

 

Kategórie:   Muži - ročníky narodenia 2002 a starší, prípadne mladší v rozsahu  

pretekania sa v svojej vekovej kategórii (juniori) 

 

Ženy - ročníky narodenia 2002 a staršie, prípadne mladší v rozsahu 

pretekania sa v svojej vekovej kategórii (juniorky) 

http://www.atletika.sk/
http://www.vysledkovyservis.sk/
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Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, 

ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 18 rokov, pretože preteková 

vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa 

v Slovenskom atletickom zväze. 

 

Štartovné:    15 € platba do 22.9.2022 -  platba kartou 

 

Štartovné zahŕňa:   - štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového 

poplatku do  19.09.2022 24:00) 

- občerstvenie na trati (pri 10km behu) 

- občerstvenie po dobehu do cieľa (Pekáreň Kvetoslavov) 

- SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške 

- online diplom 

- možnosť využiť šatne na prezlečenie sa 

- individuálne cieľové video (možnosť pozrieť vo výsledkoch na stránke 

vysledkovyservis.sk) 

- jedinečnú účastnícku medailu.  

 

Meranie časov:  Meranie časov zabezpečuje SunBell s.r.o. 

  

Výsledky:  Budú zverejnené po skončení podujatia na stránke vysledkovyservis.sk a 

následne na mariatalskystvanec.sk a www.atletika.sk. 

 

Tituly a odmeny:  Víťaz každej kategórie získava titul Majster SR na rok 2022. 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 na pódiu počas slávnostného 

ceremoniálu). 

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční ihneď po dobehnutí posledného 

pretekára. 

 

Protesty a odvolania: Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v 

niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi 

disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení 

výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických 

pravidiel Svetovej atletiky). 

 

Toalety:   V priestoroch futbalového štadióna, kapacita obmedzená. Sprchy budú 

k dispozícii. Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa 

v technickej zóne. 

Zdravotná služba: Zabezpečuje Červený kríž. V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri 

trase behu (mobilná) v prípade potreby. 

http://www.atletika.sk/
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Ohlásenie neúčasti:  Zaplatené štartovné sa späť nevracia.  

Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€.  

Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné (iba v prípade neuskutočnenia 

podujatia z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie). 

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na 

iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk.  

V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje 

o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne 

prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového 

balíka už nie je presun štartovného čísla možný. 

  

Upozornenia pre pretekárov:   

 

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie 

špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. 

organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť 

alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v 

prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, pandémie, nepriaznivého 

počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho zdravie alebo 

bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis 

maior udalostí a okolností. 

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného 

poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na 

prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia 

podujatia.  

Organizátor má v pláne zorganizovať toto podujatie striktne v súlade s 

nariadeniami ÚVZSR. V prípade nového usmernenia hlavného hygienika SR, 

ovplyvňujúceho možnosť zorganizovať podujatie Mariatálsky Štvanec, budú 

o jeho znení a dopadoch na podujatie, informovaní všetci zaregistrovaní 

účastníci pomocou e-mailu. Úhradou štartovného poplatku pretekár 

potvrdzuje že bol otestovaný na Covid a nepreukazuje príznaky ochorenia. 

http://vysledkovyservis.sk/

