10.máj 2019

III. ročník
CHODECKÝCH PRETEKOV O POHÁR JOZEFA
PRIBILINCA

Usporiadateľ: AK MŠK , Občianske združenie Žiar
v pohybe, mesto Žiar nad Hronom, VŠC Dukla
Banská Bystrica, SAZ, 1.ZŠ
Kde: Námestie Matice slovenskej
Štartuju: ženy, muži, žiaci, žiačky, prípravka, podľa
propozícií na www:atletika.sk

Začiatok: 17 : 00 hod.
Sprievodným podujatím bude:
ČOKO tretra od 14,00-16,45hod.

Štartovné : 0 eur
Informácie : Adam Pajunk

Propozície III. ročníka
chodeckých pretekov o pohár Jozefa Pribilinca
Termín a miesto pretekov : 10.05.2019, od 17 hod. - Žiar nad Hronom, Námestie Matice
slovenskej, Slovenská republika.
Prihlášky: posielať elektronicky do 08.05.2019: akmskziar@gmail.com, prípadne
1hod.pred štartom svojej kategórie

Program pretekov:
5 km chôdza dorastenky-ženy, ročník narodenia 2003 a starší
5 km chôdza dorastenci-muži, ročník narodenia 2003 a starší
3 km žiaci, ročník narodenia

2004 - 2005

3 km žiačky, ročník narodenia

2004 - 2005

1 km žiaci, ročník narodenia

2006 – 2007

1 km žiačky, ročník narodenia

2006 – 2007

1 km prípravka žiaci narodení

2008 - 2009.

1 km prípravka žiačky narodené 2008 -2009.
500m prípravka žiaci narodení

2010 a ml.

500m prípravka žiačky narodené 2010 a ml.
Usporiadateľ :
OZ – Žiar v pohybe, AK-MŠK Žiar nad Hronom, Mesto Žiar nad Hronom,
ZŠ na ul.Dr. Jánskeho, VŠC Dukla Banská Bystrica, MsKC Žiar nad Hronom, SAZ
Organizačný výbor :
Adam Pajunk - predseda OV
Ing.Rybársky - manažer pretekov
Juraj Benčík - vrchník chôdze
Rozhodcovia chôdze: Juraj Benčík, plus rozhodcovia zo zúčastnených klubov
Chodecké preteky sa uskutočnia na 500m certifikovanom okruhu, podklad
asfalt a zámková dlažba.
Vyhodnotenie vo všetkých kategóriách bude 30 min po ukončení poslednej disciplíny
prvým trom umiestnením v každej kategórii.

Sprievodným podujatím bude detská ČOKO tretra

od 14,00-16,30hod. v priestore chodeckých pretekov, kontakt k zaslaniu prihlášok:
akmskziar@gmail.com do 8.5.2019,prípadne na mieste pretekov do 13hod.

Časový rozpis pretekov :
17:00 hod. otvárací ceremoniál
17:10 hod. 500m chôdza pre neregistrované deti ZŠ I. stupeň + škôlky
1km chôdza pre neregistrované deti ZŠ II. stupeň
17:20 hod. 500m prípravka žiaci narodení

2010 a ml.

500m prípravka žiačky narodené 2010 a ml
17:35 hod. 1km prípravka žiaci narodení
1km prípravka žiačky narodené
17:50 hod.1km žiaci narodení
1km žiačky narodené
18:10 hod. 3km žiaci narodení
3km žiačky narodené

2008-2009
2008-2009
2006-2007
2006-2007
2004-2005
2004-2005

18:30 hod. 5 km chôdza dorast - muži, ročník narodenia 2003 a starší
5 km chôdza dorastenky - ženy, ročník narodenia 2003 a staršie

