
 

 

 

MAJSTROVSTVÁ SR A ČR - MUŽOV, ŽIEN,  

JUNIOROV A JUNIORIEK V BEHU NA 10 000 m 
 

 

Organizácia majstrovstiev v behu na 10 000 m v termíne 24.04.2021, jeho presná podoba, 

rozsah a obmedzenia budú definitívne známe až na základe aktuálnej pandemickej situácie 

a rozhodnutia RÚVZ a ÚVZ SR.   

 

 

Usporiadateľ:   Z poverenia SAZ  - ASKSK – Športový klub ŠK Skalica – Atletika 

 

Termín:    24. apríla 2021 (sobota) 

 

Miesto:     Mestský letný štadión, Športová č.54, Skalica 

 

Hlavní funkcionári: 

Riaditeľ pretekov:    Zdeněk Zalubil 

Vedúci rozhodca:    Branislav Droščák 

Športovo-technický delegát SAZ: Marián Kalabus marian.kalabus@gmail.com 

Technický delegát ČAS:  Petr Šíma                    petrs.sprint@tiscali.cz  

Delegát SAZ:    Jozef Pelikán 

 

Časomer a dataservis: 

Meranie elektronickým časomerom pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť........... 

 

Štartujú:   

Muži:  ročníky 2001 a starší 

Ženy:  ročníky 2001 a staršie 

Juniori: ročníky 2002 – 2003, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa  

Juniorky: ročníky 2002 – 2003, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa  

 

Na majstrovstvách SR štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených 

pretekárov  športovo-technický delegát SAZ povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným 

štartom bude v stredu v týždni konania M-SR uverejnený na úvodnej internetovej stránke 

www.atletika.sk v časti Infopanel. 

 

Prihlášky:   

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: 

http://statistika.atletika.sk/kalendar pre SAZ 

 

Prihláška pretekárov na M-SR musí byť vykonaná najneskôr do nedele 18.4. 2021 do 24.00. Po 

tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  

 

Prihlásiť sa môžu len pretekári a pretekárky, ktorí v období od 1.3. 2020 do konca  ukončenia  

prihlasovania sa na preteky splnili nižšie uvedený účastnícky limit: 
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Disciplína Muži Ženy Juniori Juniorky 

3000 m 9:25.0 10:30.0 9:30.0 10:50.0 

5000 m 16:20 18:55.0 16:40.0 20:00.0 

10000 m 35:00 41:15.0 36:15.0 45:00.0 

Polmaratón 1:15:00 
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V behu na 10 km a polmaratóne sa počítajú výkony dosiahnuté len na certifikovaných tratiach 

Českého atletického svazu a Slovenského atletického zväzu alebo na tratiach meraných 

oficiálnym meračom Svetovej atletiky – AIMS. 

 

Športovo - technický delegát  SAZ a technický delegát ČAS majú rozhodujúce slovo pri 

výbere pretekárov a zaradení pretekárov od jednotlivých behov. Na základe počtu prihlásených 

pretekárov a podľa aktuálne platných opatrení rozhodnú o prípadnom uskutočnení sa B behu 

žien, prípadne C behu mužov.  

 

Vo výnimočnom prípade môže športovo-technický delegát povoliť štart prihláseným 

pretekárom, ktorí v požadovanom období nesplnili požadované limity. 

 

Výber pretekárov (ako aj definitívny časový program) bude zverejnený  v pondelok 19. apríla 

2021 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 utorok 20. apríla do 24:00 odhlásiť na emailovej 

adrese športovo-technického delegáta. 

 

Štartový poplatok: 

Bez poplatku.  

Prihlášky po termíne môžu byť akceptované len so súhlasom športovo - technického delegáta 

za poplatok 20 €. 

 

Kancelária pretekov: 

Bude otvorená v sobotu 24. apríla 2021 od 13.30 hod. v priestore tribúny na Mestskom 

štadióne, Športová č. 54. 

Prezentácia pretekárov a pretekárok bude ukončená vždy 30 minút pred štartom príslušnej 

disciplíny. 

Pretekár a pretekárka dostanú pri prezentácii dve štartové čísla. 

Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.  

 

Protesty a odvolania: 

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

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

oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických 

pravidiel Svetovej atletiky). 

 

Výsledky:  

Budú zverejnené po skončení podujatia na www.atletika.sk  

 

 

 

Šatne: 

Budú k dispozícii v priestore tribúny osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie. 

Za odložené veci usporiadateľ neručí. 

 

Ceny na M-SR:  

Prví traja získajú diplom a medailu. Víťaz získa titul majstra SR v roku 2021 v behu na 

http://www.atletika.sk/
http://www.atletika.sk/


10 000 m. 

 

Ubytovanie a strava: 

Ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje. Odporúčame využiť ubytovacie zariadenia v meste 

Skalica. 

 

Zdravotná služba:  

V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba. 

 

Technické ustanovenia: 

a) Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť 

sa dopingovej kontrole. SAZ je povinný zabezpečiť podľa príslušných pokynov 

podmienky na túto kontrolu.  

b) Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). 

c) Pretekári môžu štartovať len v povolenej bežeckej obuvi podľa Svetovej atletiky (WA) 

platný od 5. 3. 2021. Zoznam povolenej bežeckej a atletickej obuvi nájdete na tomto 

linku:  

https://www.atletika.sk/wp-content/uploads/2021/03/Zoznam-povolenej-obuvi-podla-

WA-od-5.-3.-2021.pdf  

d) Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje 

spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď). 

e) Pretekári a pretekárky mladší ako 18 rokov si musia so sebou na preteky priniesť 

podpísaný informovaný súhlas rodiča!  

Informovaný súhlas bude dostupný na webe SAZ v infopaneli a v dokumentoch 

(Športovo-technická komisia). 

f) Všetci pretekári, tréneri a organizačný tím budú musieť podstúpiť antigénové testy 

na koronavírus (pokiaľ sa nepreukážu negatívnym  výsledkom  RT-PCR alebo 

antigénového testu nie starším ako 12 hodín, očkovaním, alebo dokladom o prekonaní 

ochorenia v posledných 3 mesiacoch). Do areálu Mestského štadióna bude povolený 

vstup iba osobám, ktoré sa preukážu niektorým z uvedených dokladov. 

Testovanie bude prebiehať: 

24.4. (sobota) – od 12:00 – 15:00  

 

Záverečné ustanovenia:  

a) Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií. 

b) Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť. 

c) Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a 

budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.  

d) Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po 

dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart 

vplyv na technické usporiadanie pretekov.  

e) Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného 

zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam 

ÚVZ SR. 

 

Opatrenia Covid19 

- Pred vstupom do areálu je každý účastník absolvuje povinné testovanie na COVID19, 

pokiaľ nebude disponovať negatívnym  výsledkom  RT-PCR alebo antigénového testu nie 

starším ako 12 hodín, potvrdením o očkovaní alebo prekonaním ochorenia v posledných 3 

mesiacoch. 

- Hromadné podujatie športového charakteru – M-SR a M-ČR, sa uskutoční bez 

obecenstva! 

- Vstup a pohyb v priestore športového areálu bude umožnený všetkým osobám vrátane 

pretekárov iba s rúškom, respirátorom, resp. iným prekrytím horných dýchacích ciest 
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(buffka, šatka), po dezinfekcií rúk, s dodržiavaním rozostupov 2 metre medzi osobami, 

mimo pretekárov počas súťažnej aktivity.  

 
Pravidlá hromadných podujatí:  

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_11-1-2021.pdf  

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_8_2021.pdf  

 

 

 

 

Predbežný časový program majstrovstiev SR a ČR v behu na 10 000 m  

mužov, žien, juniorov a junioriek – 24.04.2021, Skalica 

 

 

 

14:00 muži, beh C 

14:45 muži, beh B 

15:30 slávnostné otvorenie majstrovstiev 

15:35 ženy, beh B 

16:30 juniori 

17:15 juniorky a ženy, beh A 

18:00 muži, beh A 

18:45 vyhlásenie výsledkov   
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