
 

 

 

 

 

VAJNORSKÝ MINIMARATÓN 13.10.2018 
 

Majstrovstvá Atletického zväzu Bratislavy seniorov v cestnom behu na 10 km a 5 km 
 

Bratislavská študentská desiatka - otvorené preteky študentov VŠ v cestnom behu na 10km 

 

 

P R O P O Z Í C I E       P R E T E K O V 
 

 

Usporiadateľ:  

Mestská časť Bratislava - Vajnory v spolupráci s Atletickým zväzom Bratislavy, Maratón atletickým 

klubom Rača a STU Bratislava 

 

Termín pretekov:  
Sobota 13.10.2018 od 13:00 h 

 

Miesto pretekov (GPS): 

Bratislava – Vajnory, Park pod lipami (48°12'21.9"N 17°12'23.6"E) 

 

Prihlášky: 

Dospelí pretekári: 

na https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1351&lng=sk do 10.10.2018, alebo do termínu, kedy 

usporiadateľ z kapacitných dôvodov prihlasovanie zastaví. Prvých 200 registrovaných pretekárov v 

behu na 5 a 10 km dostane tričko s logom behu. Všetci pretekári dostanú odznak s logom podujatia. 

 

Deti:  

vopred mailom na kubala@vajnory.sk do 10.10.2018, alebo v deň  podujatia od 11.00 v kancelárii pretekov 

v Dome kultúry Vajnory. Počet nie je obmedzený, Prihlásenie prosím ukončiť minimálne 20 minút pred 

svojou disciplínou. Neskoršie prihlasovanie nám komplikuje situáciu. ĎAKUJEME. 

 

Limity na počty súťažiacich:  

5 km           -     do 200 súťažiacich 

10 km         -     do 200 súťažiacich 

 

Funkcionári pretekov  

Riaditeľ pretekov:  Mgr. Dušan Štancel  

Hlavný rozhodca:  Ing. Zdenek Národa  

Rozhodca na trati:  Ing. Branislav Droščák, PhD.  

Časomiera:   VOS-TPK, Dušan Richter  

Zdravotná služba:  Slovenský Červený kríž Bratislava 

 

Organizačný výbor: 

Predseda OV:   Ing. Ján Mrva  

Člen OV:   Ing. František Kubala – 0911445458  

Technické zabezpečenie: Gorcs Ivan 

Ekonóm:   Oľga Bieliková  

 

https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1351&lng=sk
mailto:kubala@vajnory.sk


Kancelária pretekov: 

MiÚ Bratislava – Vajnory: (Roľnícka ul. 109) 

Bude otvorená vo štvrtok 11.10.2018  12:00 – 16:00 a piatok 12.10.2018 od 9.00 do 19.00 na  
 

Dom kultúrny Vajnory: ( Po Lipami 2 ) 

Registrácia v deň podujatia od 11.00 do 14.00 

 

Časový plán a kategórie :           Vzdialenosť       Platba 

Štart detských kategórií    od 13:00 hod                  Vopred / na mieste 

Chlapci+dievčatá do 6 rokov (rok narodenia 2012 a mladší)   120m   

Chlapci+dievčatá    7 -  9  rokov (rok narodenia 2011 – 2009)   250m 

Chlapci  10 – 12 rokov (rok narodenia 2008  – 2006)   600m 

Dievčatá  10 – 12 rokov (rok narodenia 2008  – 2006)   600m 

Chlapci  13 – 15 rokov (rok narodenia 2005  – 2003)   600m 

Dievčatá  13 – 15 rokov (rok narodenia 2005  – 2003)   600m 

 

Štart rekreačných kategórií (5km)  14:00 hod         

Juniori + dorastenci  16 – 19 rokov (rok narodenia 2002 – 1999)   5 km            4/8€  

Juniorky + dorastenky 16 – 19 rokov (rok narodenia 2002 – 1999)   5 km            4/8€ 

Muži    nad 20 rokov (rok narodenia 1998 a starší)   5 km            6/10€ 

Ženy     nad 20 rokov (rok narodenia 1998 a staršie)   5 km            6/10€ 

M/Ž Vajnoráci/-ky         5 km               3/6€ 

 

Štart hlavnej kategórie (10km)  15:00 hod 

Muži   do 40 rokov (rok narodenia 1998 – 1979)   10km            8/10€ 

Ženy   do 40 rokov (rok narodenia 1998 – 1979)   10km            8/10€ 

Muži   do 50 rokov (rok narodenia 1978 – 1969)   10km            8/10€ 

Ženy   do 50 rokov (rok narodenia 1978 – 1969)   10km            8/10€ 

Muži   do 60 rokov (rok narodenia 1968 – 1959)   10km            8/10€ 

Ženy   do 60 rokov (rok narodenia 1968 – 1959)   10km            8/10€ 

Ženy   nad 60 rokov (rok narodenia 1958 a staršie)   10km            3/6€ 

Muži   nad 60 rokov (rok narodenia 1958 a starší)   10km            3/6€ 

M/Ž Vajnoráci/-ky         10km              4/8€ 

Študenti VŠ  (dátum narodenia 2000 – 1992)    10km            4/8€ 

Študentky VŠ  (dátum narodenia 2000 – 1992)     10km            4/8€ 

 

Upozornenie  
Pretekár môže súťažiť iba v jednej kategórii, kde bude hodnotený, okrem kategórie občania s trvalým 

pobytom v MĆ Bratislava – Vajnory a študentiVŠ.  

 

Štartovné – registračné poplatky  
Bezhotovostná platba vopred musí byť uhradená do 10.10.2018.  Úhrada štartovného vopred je 

zvýhodnená vo všetkých kategóriách, okrem detských, ktoré sú bezplatné.  

Pri registrácii a úhrade zľavneného štartového /Vajnorčania, študenti, dôchodcovia/ je nutné sa preukázať 

platným preukazom.  

 

V cene štartovného je zahrnuté: štartové číslo s čipom a spinkami, pitný režim na trati, výsledková listina a 

časomiera, odznak s logom Vajnorského minimaratónu, tričko s logom Vajnorský minimaratónu – pre 

prvých 200 zaplatených účastníkov. Pri neskoršej úhrade, alebo na mieste usporiadateľ nezaručuje, že 

tričko dostane každý účastník. Registračný poplatok - štartovné je konečné a nevratné. Výška registračného 

poplatku je uvádzaná na daný ročník v propozíciách pretekov. Registrácia je považovaná za platnú až po 

uhradení štartovného v plnej výške (rozhodujúcim okamžikom pre určenie konkrétnej výšky štartovného je 

deň platnej registrácie). Platba bezhotovostným prevodom musí byť uhradená na účte do piatich 

pracovných dní po registrácii, inak bude registrácia zrušená.  

 



Vyhodnotenie  

Vyhodnotenie bude prebiehať v priestoroch cieľa na detskom ihrisku. Detské kategórie o 14.10 hod., 

rekreačné kategórie (5km) o 15.10, hlavná kategória (10km) o 16.30 hod. Ceny a tituly Pre pretekárov 

na prvých troch miestach z každej kategórie sú pripravené medaile, diplomy a vecné ceny od organizátorov 

i partnerov podujatia. Bude vyhodnotená súťaž veteránov ako majstrovstvá Bratislavy v cestnom behu na 

10km. 

 

Trať pretekov:  
Trať pretekov vedie po cestách MČ Bratislava – Vajnory od detského ihriska na Koniarkovej ul.a , 

následne pokračuje po ulici na Doline po obrátku a späť. Všetky križovatky a otočky budú zabezpečené 

usporiadateľskou službou. Pred pretekármi a za posledným súťažiacim pôjde cyklista. Trať má oficiálny 

certifikát SAZ na 5km a 10km.  

 

 

        


