
 

 

Majstrovstvá SR mužov, žien, juniorov a junioriek  

v behu na 10 000 m pre r. 2019 
 

Usporiadateľ:  z poverenia SAZ  MKŠS – AK Kysucké Nové Mesto 

Termín:  27. apríl 2019 (sobota) 

Miesto:   Mestský štadión Kysucké Nové Mesto  

 

Hlavní funkcionári: 

Predseda OV:    Mgr. Juraj Čierňava    

Riaditeľ pretekov:   Mgr. Milan Slivka 

Vedúci rozhodca:   Peter Kalabus  

Inštruktor:   Ing. Marián Kalabus  

Delegát SAZ:    Mgr. Pavel Kováč 

Športovo-technický delegát:  Vladimír Prokša 

 

Časomer a dataservis: HRDO Šport 

 

Štartujú:  V kategórii mužov a žien štartujú pretekári a pretekárky ročníky narodenia 1999 a 

starší, v kategórii juniorov a junioriek ročníky narodenia 2000 – 2003.  

 

Prihlášky: Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli  

http://statistika.atletika.sk/kalendar 

Prihláška pretekárov musí byť podaná do utorka 23. 4. 2019 do 12.00. Po tomto termíne systém 

automaticky prihlasovanie ukončí.  

 

Štartovné:  3 eurá pri prezentácii 

 

Kancelária pretekov : 

Kancelária pretekov bude otvorená na Mestskom štadióne v sobotu 27. apríla 2019 od 15.30.  
 
POZOR – ZMENA! 
Prezentácia pretekárov (muži, juniori, ženy, juniorky) v oboch behoch sa uzatvára o 16.15.  

Žiaci a žiačky (roč. nar. 2004 - 2007) sa prihlasujú a prezentujú v sobotu v kancelárii pretekov 

v čase od 15.30 do 16.00. 

Časový program majstrovstiev SR v behu na 10 000 m: 

17.00 – slávnostné otvorenie majstrovstiev SR 

17.10 – vložené preteky 500 m žiaci 

17.15 – vložené preteky 500 m žiačky 

17.20 – 10 000 m ženy, juniorky 

18.20 – 10 000 m muži, juniori 

19.20 – vyhlásenie výsledkov 

 



 

Poznámky: Maximálna povolená dĺžka klincov: 6 mm 

Športovo-technický delegát na základe výkonnosti (u mužov dosiahnutý čas v r. 2018 na 10 

000 m na dráhe 36:00, resp. na 5000 m 17:00) rozhodne, či sa v prípade väčšieho počtu 

prihlásených mužov spĺňajúcich uvedené kritériá neuskutočnia 2 behy. Jeho rozhodnutie (ako 

aj definitívny časový program) bude zverejnené  vo štvrtok 25. apríla na internetovej stránke 

www.atletika.sk.  

 

 

 

 

Juraj Čierňava,                                                                                                  Milan Slivka,        

predseda organizačného výboru                                                                        riaditeľ pretekov 


