
 

 

 

MAJSTROVSTVÁ SR MUŽOV, ŽIEN,  

JUNIOROV A JUNIORIEK  

V BEHU NA 10 000 M PRE R. 2020 
 

2. kolo Slovenského bežeckého pohára 

 

 

Usporiadateľ:   Z poverenia SAZ  - MKŠS – AK Kysucké Nové Mesto 

 

Termín:    27. jún 2020 (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  marian.kalabus@gmail.com 

Delegát SAZ:   Mgr. Pavel Kováč 

Športovo-technický delegát:  Vladimír Prokša    dino222a@gmail.com  0904 835798 

 

Štartujú:    Kategória:  rok narodenia: 

mužov a žien   2000 a starší 

Juniori a juniorky 2001 – 2002, prípadne mladší v rozsahu pretekania 

sa vo svojej vekovej kategórií 

 

Vo vložených pretekoch žiakov a žiačok na 500 m štartujú ročníky 

 2005 – 2007. 

 

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

http://statistika.atletika.sk/kalendar  

 

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do utorka 23.6. 2020 

do 12.00. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  

 

Športovo-technický delegát na základe výkonnosti (u mužov dosiahnutý 

čas v r. 2019 na 10 000 m na dráhe do 34:30, resp. na 5000 m na dráhe 

do 16:30) rozhodne, či sa v prípade väčšieho počtu prihlásených mužov 

spĺňajúcich uvedené kritériá uskutočnia 2 behy.  

Vo výnimočnom prípade môže športovo-technický delegát povoliť štart 

prihláseným pretekárom, ktorí v r. 2019 nesplnili požadované limity. 

Jeho rozhodnutie (ako aj definitívny časový program) bude zverejnené  

v stredu 24. júna 2020 do 20.00 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 vo 
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štvrtok 25. júna do 24:00 odhlásiť na emailovej adrese športovo-

technického delegáta. 

 

Štartovné:     3 eurá za pretekára pri prezentácii 

 

Časomer a dataservis: Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť HRDO Šport. 

 

Protesty:    Podávajú sa vedúcemu rozhodcovi a riešia sa podľa pravidiel atletiky. 

 

Zdravotná služba: Bude k dispozícii v priestore štadióna.  

 

Výsledky: Budú zverejnené po skončení podujatia na www.atletika.sk 

 

Ceny: Prví traja získajú diplom a medailu, a prvý získa titul majstra SR na rok 

2020 v behu na 10 000 m. 

Ubytovanie a strava: Ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje. Odporúčame využiť ubytovacie 

zariadenia v Kysuckom Novom Meste. 

Záverečné ustanovenia:  

- Preteká sa podľa pravidiel SAZ, Svetovej atletiky (predtým IAAF) a 

týchto propozícií. 

- V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na 

tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto 

obuv predložiť rozhodcom na kontrolu 

- Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo po dohode so športovo-

technickým delegátom na zmenu časového programu na základe 

konečného počtu prihlásených pretekárov 

- Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo po dohode so športovo-

technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak  by mal jeho štart 

vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

- V prípade úpravy časového programu s len jedným spoločným 

behom mužov a juniorov bude začiatok pretekov o 18:00 a otvorenie 

kancelárie pretekov o 16:00.  

 

Kancelária pretekov: bude otvorená na Mestskom štadióne v sobotu 27. júna od 15.00.  

Prezentácia sa uzatvára 60 minút pred štartom príslušného behu.  

Žiaci a žiačky sa prezentujú v sobotu v kancelárii pretekov v čase od 15.00 do 15.30.  

 

 

 

Predbežný časový program 

 

 

17.00 – slávnostné otvorenie majstrovstiev SR   

17.10 – 500 m žiaci (vložené preteky) 

17.15 – 500 m žiačky (vložené preteky) 

17.25 – 10 000 m juniori,  muži B 

18.25 – 10 000 m ženy, juniorky   

19.20 – 10 000 m muži A  

20.15 – vyhlásenie výsledkov 

 

 

 

 

 

         Juraj Čierňava,                                                                                       Milan Slivka,        

predseda organizačného výboru                                                                   riaditeľ pretekov 
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