Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu
mladšieho a staršieho žiactva, dorastu, juniorov, mužov a žien,
majstrovstvá SR družstiev
a

Vysokoškolský COVID kros 2021
PROPOZÍCIE PRETEKOV
Usporiadateľ:
Termín a miesto:

z poverenia SAZ zabezpečuje Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava
20.11.2021 (sobota) o 11:00
Bratislava - Čunovo, Areál a hotel Divoká voda, Vodné dielo Čunovo
https://www.divokavoda.sk/
GPS: 48°01'53"N 17°13'47"E

Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov:
Technický riaditeľ:
Manažér pretekov:
Vedúci rozhodca:
Inštruktor:
ŠTK delegát:
Delegát SAZ:
Časomiera a dataservis:

Zdenek Národa
zdenek.naroda@gmail.com
Dag Bělák
dagbelak@gmail.com
Branislav Droščák
brano.droscak@gmail.com
Viliam Lendel
lendelvili@gmail.com
Ján Koštial
kostial42@gmail.com
Marco Adrien Drozda
drozda@atletika.sk
Jozef Pelikán
pelikan800@hotmail.com
HrDo šport – Rastislav Hrbáček

Prihlášky
Prihlasovanie
na
preteky
prebieha
on-line
na
webovom
portáli
http://statistika.atletika.sk/kalendar. Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do
19.11.2021 do 12:00 hod. Neregistrovaný vysokoškoláci prihlasovanie taktiež on-line cez portál
http://statistika.atletika.sk/kalendar cez záložku „prihláška bez registrácie“ a namiesto klubu
vyplniť názov vysokej školy. Vysokoškolákov registrovaných v kluboch SAZ žiadame poslať okrem
prihlášky aj email na brano.droscak@gmail.com s menom a názvom navštevovanej VŠ.
Pre súťaž družstiev označiť zloženie družstiev pri prihlasovaní a potvrdiť pri prezentácii.
Kancelária pretekov
Bude otvorená v bungalove v blízkosti štartu a cieľa (viď. mapka) od 9:00. Do 10:30 musia byť
odprezentovaní všetci pretekári a nahlásené zloženie družstiev.
Štartovné
3 € za pretekára v kategóriách dorastu, juniorov, dospelých a VŠ.
2 € za pretekára v kategóriách mladšieho a staršieho žiactva.

Štartujú
Štart je umožnený iba pretekárom registrovaným v SAZ, resp. pretekárom registrovaným
v kluboch a oddieloch SAZ a neregistrovaným študentom VŠ vo vložených pretekoch
„Vysokoškolský COVID kros 2021“ (preukázanie sa kartou ISIC). Štart iných neregistrovaných
pretekárov mimo registrácie v SAZ alebo študentov VŠ nie je možný.
Disciplíny / kategórie
Mladšie žiačky a mladší žiaci (2008-2009)
Staršie žiačky a starší žiaci (2006-2007)
Dorastenky (2004-2005)
Dorastenci (2004-2005)
Juniorky (2002-2003)
Juniori (2002-2003)
Ženy – míliarky (2001 a staršie)
Ženy – vytrvalkyne (2001 a staršie)
Muži – míliari (2001 a starší)
Muži – vytrvalci (2001 a starší)

1,5 km (1 malé a 1 veľké kolo)
2 km (2 veľké kolá)
3 km (3 veľké kolá)
4 km (4 veľké kolá)
4 km (4 veľké kolá)
6 km (6 veľkých kôl)
4 km (4 veľké kolá)
8 km (8 veľkých kôl)
4 km (4 veľké kolá)
10 km (10 veľkých kôl)

Vložené disciplíny (Vysokoškolský COVID kros 2021)
VŠ – ženy
4 km (4 veľké kolá)
VŠ – muži
4 km (4 veľké kolá)
Štartové čísla a čipy
Vedúci družstiev dostanú štartové čísla pre každého pretekára pri prezentácii. Štartovné čísla
musí mať pretekár pripevnené na pretekárskom drese na hrudi a chrbte tak, aby boli počas celej
súťaže dobre čitateľné.
Čipy sa budú vydávať vždy 15 minút pred štartom príslušnej kategórie vo zvolávateľni. Čip
odovzdá pretekár po dobehnutí do cieľa vo vyhradenom priestore za cieľom.
Prezentácia pred disciplínou
Prezentácia pred disciplínou príslušnej kategórie bude v zvolávateľni a končí 15 min. pred štartom
príslušnej kategórie.
Šatne a sprchy
Šatne, sprchy a WC sú zabezpečené v budove vodných športov 100 m od štartu na 1 poschodí.
Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni a priestoroch areálu.
Rozcvičovanie
Rozcvičovanie je možné na plochách mimo vyznačenej trate.
Trať
Je situovaná v areály vodných športov Divoká voda (viď. mapky areálu nižšie). Trať predstavuje
najmä trávnatý povrch s minimálnym prevýšením a s umelými prekážkami. Kúsok trate prebieha
v koridore „motokrosovej“ dráhy a cez pieskové ihrisko. Je možnosť použitia tretier.
Hodnotenie družstiev
Uskutoční sa v každej z disciplín Majstrovstiev SR. Každé družstvo musí mať minimálne 3
a maximálne 5 členov. O poradí družstiev rozhoduje súčet umiestnení troch najlepších členov
každého družstva z neredukovaného poradia zostaveného zo všetkých členov družstiev. V prípade
rovnosti súčtu umiestnení rozhoduje lepšie umiestnenie tretieho člena družstva.

Tituly a ceny
Víťazi disciplín v súťažiach jednotlivcov a družstiev (okrem VŠ) sa stávajú Majstrami SR pre rok
2021. Pretekári a družstvá na prvých troch miestach získajú diplomy a medaily. Prvý traja
súťažiaci jednotlivci (aj VŠ) získajú aj vecnú cenu.
Vyhlasovanie
V súťaži jednotlivcov i družstiev bude vyhlasovanie výsledkov cca 20 min. po skončení disciplíny
v priestore ceremoniálu pri štarte a cieli.
Protesty a odvolania
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže, sa musia podať ústne
vedúcemu rozhodcovi ihneď, najneskôr však 30 minút po úradnom vyhlásení výsledkov.
Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu sa musí podať jury písomne do 30 minút od
oficiálneho oznámenia výsledku súťaže upraveného rozhodnutím vedúceho rozhodcu, alebo od
oznámenia rozhodnutia poskytnutého tomu, kto podával protest, ak výsledok nebol zmenený.
Ubytovanie
Usporiadateľ ubytovanie nezabezpečuje. Je možné si zabezpečiť ubytovanie v Hotely Divoká Voda
(https://www.divokavoda.sk/ubytovanie/), nachádzajúcom sa priamo v areáli (50 m od štartu) za
cenu cca 49€/dvojlôžko.
Občerstvenie
Pretekárom bude k dispozícii na štarte a v cieli a čaj. Všetkým pretekárom a návštevníkom bude
k dispozícii reštaurácia priamo v areáli (100 m) v režime O-T-P s kapacitou cca 200 miest
s možnosťou objednania obedového menu vopred za 6,50 €, ale aj teplých a studených nápojov
a iného sortimentu (https://www.divokavoda.sk/restauracia/).
Covid-19 opatrenia
Podujatie sa uskutočňuje v režime O-T-P za dodržania platných nariadení a usmernení RÚVZ.
Organizátor je oprávnený vyzvať účastníka na preukázanie sa daným potvrdením pri vstupe na
podujatie. Potvrdenie je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný.
Povinnosť všetkých účastníkov (okrem športovcov počas športového výkonu) je mať prekryté
horné dýchacie cesty a dodržiavať odstupy.
Obuv
Pretekári sú povinní štartovať v obuvi vyhovujúcej pravidlám WA a na vyzvanie rozhodcov sú
povinný predložiť obuv kedykoľvek na kontrolu.
Parkovisko a doprava
Areál Divoká Voda disponuje dostatočne veľkým verejným parkoviskom. Ďalšie parkovisko je
blízko cez cestu. Pri areáli Divoká voda je aj zástavka bratislavskej MHD s názvom „Areál vodných
športov“, kde zastavuje autobus č. 90, ktorý ide zo zástavky Nové SND každú hodinu 18 minút po
celej. Dĺžka cesty od Nové SND smer Čunovo – Areál vodných športov trvá podľa cestovného
poriadku cca 32 minút. Autobus k Areálu vodných športov zachádza celý deň ale vždy iba 1x za
hodinu.
Zdravotné zabezpečenie
Slovenský červený kríž Bratislava.
Záverečné a technické ustanovenia
Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ a týchto propozícii.

Mapka areálu a trate (ortofoto podklad www.geoportal.sk)
Veľké kolo (1000 m)

Malé kolo (500 m)

Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu
mladšieho a staršieho žiactva, dorastu, juniorov, mužov a žien,
majstrovstvá SR družstiev
a

Vysokoškolský COVID kros 2021
Časový program
Sobota 20.11.2021

11:00
11:20
11:30
11:45
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:10
14:40

Slávnostné otvorenie
Mladšie žiačky
Mladší žiaci
Staršie žiačky
Starší žiaci
Muži – míliari + muži VŠ
Dorastenky
Dorastenci
Juniorky + ženy míliarky + ženy VŠ
Juniori
Ženy – vytrvalkyne
Muži - vytrvalci

1,5 km
1,5 km
2 km
3 km
4 km
3 km
4 km
4 km
6 km
8 km
10 km

1 malé kolo a 1 veľké kolo
1 malé kolo a 1 veľké kolo
2 veľké kolá
3 veľké kolá
4 veľké kolá
3 veľké kolá
4 veľké kolá
4 veľké kolá
6 veľkých kôl
8 veľkých kôl
10 veľkých kôl

