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Majstrovská Slovenska v cezpoľnom behu jednotlivcov 
juniorov, junioriek, mužov a žien 

 

Usporiadateľ: Z poverenia Slovenského atletického zväzu organizuje 

Atletický Klub Krupina, o.z. 

Termín: 5.12.2020 

Miesto: Mestský štadión v Krupine, ul. Plavárenská 17 
 
 

Hlavní funkcionári:   

Predseda OV: Július Korčok 

Riaditeľ pretekov: Veronika Ľašová lasova@atletika.sk 

Vedúci rozhodca: Ivan Čillík  

Športovo-technický delegát SAZ: Róbert Mittermayer mittermayer@atletika.sk 

Lekár: MUDr. Marián Korčok  

Štartujú: 

Muži (roč. 2000 a starší) 

 
 

8800m 

 

Ženy (roč. 2000 a staršie) 6600m  

Juniori roč. 2001-2004) 5500m  

Juniorky (roč. 2001 – 2004) 4400m  

 
Všetci pretekári a pretekárky musia byť členmi SAZ. 

Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov športovo-technický 

delegát SAZ povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude v sobotu 28.11.2020 na 

internetovej stránke www.atletika.sk 

Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa 

nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v piatok 4.12.2020 odhlásiť do 12:00 hod. na e- 

mailovej adrese športovo-technického delegáta. Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za 

nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri 

prezentácii sa taktiež považuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €. 

Prihlasovanie: Prihlasovanie jednotlivcov na preteky prebieha on-line na webovom 

portáli: 

https://statistika.atletika.sk/kalendar/0 

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 27.11.2020 do 24:00 hod. Po tomto 

termíne systém automaticky prihlasovanie uzavrie. 
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Kancelária pretekov: 

V priestoroch tribúny mestského štadióna v Krupine, v sobotu od 8:00 hod. až do ukončenia 

pretekov. 

 
Obmedzenie štartu: 

Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia sa o tituly bude súťažiť len v kategórii 

dospelých a v juniorskej kategórii, v ktorých bude štartovať orientačne vybraných 20 najlepších 

mužov/juniorov a žien/junioriek (u juniorov a junioriek sa zohľadňujú aj vekové kategórie 

dorastu, bez vyhodnotenia). V prípade nenaplnenia počtu 20 pretekárov v kategórii môžu 

štartovať aj prihlásení pretekári, ktorí sa neodstali do výberu. 

 Celkový maximálny počet štartujúcich je 80 pretekárov! 

 

Orientačné limity na prihlasovanie: 

 Muži 

5000 m: 15:59,00 

10 000 m na dráhe: 34:00,00 

10 km na ceste: 34:00 

polmaratón: 1:14:55 

maratón: 2:42:40 

3000 m prek.: 10:25,00 

 
 Ženy 

5000 m: 20:10,00 

10 000 m na dráhe: 42:50,00 

10 km na ceste: 42:50 

polmaratón: 1:33:35 

maratón: 3:26:00 

3000 m prek.: 13:00,00 
 

Juniori: 

800m: 2:08,00 

1500m: 4:26,00 

2000m: 6:06,00 

3000m: 9:34,00 

5000m: 16:27,00 

10000m: 35:00,00 

Juniorky: 

800m: 2:27,00 

1500m: 5:07,00 

2000m: 7:02,00 

3000m: 11:07,00 

5000m: 19:09,00 

10 000m: 40:30,00 
 
 

 

Štartovné: 

Muži, ženy, juniori a juniorky - 4 € za pretekára. Prihlášky po termíne budú len so súhlasom 

športovo-technického delegáta za poplatok 20 € do 3.12.2020 

Prezentácia: 

Bude prebiehať v kancelárii pretekov v priestoroch tribúny mestského štadióna. Pretekár 

dostane pri prezentácii dve štartové čísla. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové 

číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov. Štartové čísla zostanú pretekárom, nevracajú sa. 

Prezentácia najneskôr jednu hodinu pred začiatkom každej disciplíny. 
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Zvolávateľňa: 

Pretekári sa najneskôr 15 minút pred začiatkom prezentácie svojej súťažnej kategórie sústredia 

v mieste zhromaždenie (viď mapka – ZVOLÁVATEĽŇA) pretekov a odtiaľ budú asistentom 

štartéra odvedení na miesto štartu, cca 10 minút pred samotným štartom. 

 
Technické ustanovenia: 

Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a podľa týchto propozícií. Pretekári 

musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese 

je zakázané. 

 Všetci pretekári budú musieť podstúpiť antigénové testy, ktoré sa uskutočnia v deň pretekov 

 predpoludním na parkovisku pred vstupom do areálu, so začiatkom testovania o 8:00 do 12:00. 

Po absolvovaní testovania s negatívnym výsledkom bude môcť pretekár/organizátor vstúpiť do 

 areálu mestského štadióna v Krupine. Testovanie bude zabezpečené zo strany SAZ výhradne pre 

 pretekárov a organizačný tím. Doprovod (tréner, rodinný príslušník, atď) bude mať povolený 

 vstup do areálu mestského štadióna len s vlastným negatívnym testom na COVID19 nie starším 

ako 12hod.  

 

 Prosíme všetkých pretekárov, aby prišli na testovanie v dostatočnom predstihu!!! 

 

Protesty a odvolania: 

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa 

musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom zverejnení 

výsledkov na vývesnej tabuli (ods. 2 a 3 pravidla 146 Pravidiel atletiky). 

 
Trať: 

Trávnatý povrch, cez chodníky bude uložený koberec/guma. Okruh v dĺžke 1100m. Na trati je 

možné požívať tretry po celej dĺžke. 
 

Meranie časov: 

Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť HRDO Šport. Výkon pretekára bez správne 

umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť vyhodnotený! 

 
Výsledky: Budú zverejnené online na stránke www.atletika.sk 

 

Kontakty: telefón: 0918290484 , e-mail: lasova@atletika.sk, Veronika Ľašová 
 
 

Ceny: Prví traja získajú diplom, medailu a spomienkový predmet od organizátora a víťaz získava 

titul Majster SR na rok 2020 v cezpoľnom behu. 
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Šatne a WC: V priestoroch mestského štadióna priamo v tribúne sa nachádzajú šatne a WC je 

umiestnené v priestoroch areálu. Usporiadateľ neručí za prípadné straty. 
 

Parkovanie: je možné na parkovisku pri štadióne a parkovisku (viď mapka trate) 
 

Zdravotná služba: 

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu bude k dispozícii lekár a zdravotník. 
 

Ubytovanie a strava: 

Ubytovanie ani stravu usporiadateľ nezabezpečuje. Nie je povolené podávať občerstvenie podľa 

aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ. 

Teplý čaj bude k dispozícii v priestore cieľa. 
 

 
Záverečné ustanovenia: 

V prípade, že nenastane zmena v aktuálne platnej vyhláške, usmernenia ÚVZ SR pre hromadné 

podujatia, podľa ktorej musia účastníci disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na 

ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín, sa M-SR v cezpoľnom behu z technického 

hľadiska nebudú môcť uskutočniť! 

 
 

OPATRENIA COVID19 

 
Pred vstupom do areálu pretekár absolvuje povinné testovanie antigénovými testami na 

COVID19 v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR (testovanie bude prebiehať na 

náklady usporiadateľa). 

 
Doprovod je povinný preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 pred vstupom do areálu. 

 
Na štart budú pretekári nastupovať s prekrytými hornými dýchacími cestami. Po prekročení 

štartovej čiary si môžu rúšku zložiť a pokračovať v súťaži bez nej. V priestore cieľa obdrží každý 

pretekár od usporiadateľa rúško a bez zdržania opustí priestor. 

 
Vstup do priestorov areálu podujatia (vnútorných aj vonkajších) bude umožnený iba s rúškom 

resp. iným prekrytím horných dýchacích ciest (buffka, šatka) a po dezinfekcií rúk. 

 
Do areálu mestského štadióna nebude povolený vstup bez platného negatívneho 

antigénového alebo PCR testu na COVID19 nie starším ako 12hod. 
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Časový program: 
 
 

8:00 – 12:00 Testovanie pretekárov na COVID19 (antigénové testy) 
 

11:45 Otvorenie pretekov  

12:00 Juniorky (roč. 2001 – 2004) 4400 m 

12:30 Juniori (roč. 2001 – 2004) 5500 m 

13:10 Ženy (roč. 2000 a staršie) 6600 m 

13:15 1.blok vyhlasovania (juniorky a juniori)  

13:50 Muži (roč. 2000 a starší) 8800 m 

15:00 2.blok vyhlasovania (ženy a muži)  

 
 

Partneri podujatia 
 
 

 
 

 
 

mailto:office@atletika.sk
http://www.atletika.sk/

