
Propozície behu Ivanská 5 a polka  

8. ročník  

Podujatie sa bude konať v súlade s aktuálne platnými nariadeniami ÚVZ a RÚVZ. 

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID 19 si organizátor 

vyhradzuje právo zmeniť termín konania pretekov.  

 

Pokyny a základné informácie   

Hlavný organizátor: Obecný úrad Ivanka pri Dunaji   

Spoluorganizátor: Lesky´s runners   

Termín: 12.6.2021   

Miesto: Ivanka pri Dunaji   

Čas podujatia: 9:30 h - 13:00 h   

Štart:  11:00 h   

Trasa behu: 5,5 km   

Časový limit: 1 hodina   

Účastnícky limit: 400 účastníkov   

Pravidlá: preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií.   

Hlavní funkcionári:  

 

Riaditeľ podujatia: Milan Leskovský   

Technický riaditeľ podujatia: Marcel Matanin   

Hlavný rozhodca: Marcel Matanin  

 

Kontakt na usporiadateľa: Obec Ivanka pri Dunaji  

                                               Zuzana Strešnáková 0910/ 999 203 

                                               stresnakova@ivankapridunaji.sk    

                                                   

 

Prihlasovanie a registrácia VOS-TPK:  

 

- on-line do stredy 10. 6. 2021 do naplnenia účastníckeho limitu na: 

https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1913&lng=sk 

- osobne (pokiaľ nebude naplnený účastnícky limit) v  piatok  11.6.2021 od 15.00 do 19.00 h,  

Informačné centrum,  Moyzesova 38/A  ,  Ivanka pri Dunaji.  

Upozornenie: prihlásenie v deň podujatia, 12.6.2021  nie je možné. Všetci účastníci sa 

musia zaregistrovať online najneskôr do  10.6.2021, alebo osobne 11. 6. ak to kapacity 

umožnia. V deň podujatia 12. 6. 2021 od 8 h.- do 10: 30 h. je možné  (pokiaľ ste už riadne 
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prihlásení v systéme) prevziať štartovacie číslo.  

Za riadne prihláseného sa považuje pretekár, ktorý uhradil štartový poplatok. 

Všetci prihlásení bežci s trvalým pobytom v  Ivanke pri Dunaji si vyberte prosím túto 

možnosť v procese registrácie. Na základe tohto výberu budú spracované výsledkové listiny o 

najrýchlejšieho Ivančana a Ivančanku. V prípade neuvedenia tejto skutočnosti nebudú možné 

prípadné reklamácie. 

Za pochopenie ďakujeme.  

  

Prezentácia, vyzdvihnutie štartového čísla:   

- v piatok  11.6.2021 od 15:00 do 19:00 h  Informačné centrum,  Moyzesova 38/A , Ivanka pri 

Dunaji. V prípade účasti pretekára do 15 rokov je potrebné podpísať súhlas zákonného 

zástupcu. ( Tlačivá budú k dispozícií na mieste.)    

Pri vyzdvihnutí štartového čísla pretekári, ktorí majú v štartovej listine 

https://registrace.sportsoft.cz/startlist.aspx?e=1913 status „v procese“ a platbu uskutočnili, 

zdokladujú bankový prevod výpisom zo svojho účtu – stačí ukázať prevod v mobilnom 

telefóne. To isté platí aj v prípade, ak budete preberať štartovací balíček pre iného účastníka.   

 Kategórie:  

Muži:  

            M hlavná kategória  (rok narodenia 1982 – 2011)  

            M40 –  vek 40 – 49 rokov  (rok narodenia 1972 – 1981)  

            M50 – vek 50 – 59 rokov  (rok narodenia 1962 – 1971)  

            M60 – vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1961 a skôr)  

 Ženy:  

              Ž hlavná kategória  (rok narodenia 1986 – 2011)  

              Ž36  – vek 36 – 45 rokov  (rok narodenia 1976 – 1985)  

              Ž46  – vek 46 – 59 rokov  (rok narodenia 1962 - 1975)  

              Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1961 a skôr)  

  

Vekový limit: 10 rokov a viac (2011)   

 Štartovací balíček zahŕňa:   

- štartové číslo s čipom na meranie času - možnosť uviesť na štartovom čísle svoje meno - v 

prípade, ak sa účastník prihlási a zaplatí štartovné do  4.6.2021 

- občerstvenie po dobehu do cieľa   
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Štartovné:   

- bežci s trvalým pobytom v Ivanke pri Dunaji 6 EUR   

- ostatní bežci 10 EUR   

 

 Možnosti platby štartovného:  

- bezhotovostným medzibankovým prevodom na účet Obce Ivanka pri Dunaji  

- prosíme neplatiť priamym vkladom v banke, 

 

Všeobecná úverová banka, a.s.  

č. účtu: IBAN: SK98 0200 0000 0036 7891 4758 BIC: SUBASKBX, 

VS: pridelený prihlasovacím systémom  

SS: 2230010801   

do poznámky uviesť: Meno a priezvisko účastníka behu.   

V prípade, ak bude uskutočnená platba pre viac účastníkov, je potrebné vypísať všetky mená 

a priezviská.  

- v hotovosti počas prezentácie v piatok 11.06.2021   

Zaplatené štartovné sa späť nevracia.   

Poistenie:   

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie pretekárov na   

podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá   

zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s   

účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.   

 

Meranie časov zabezpečuje VOS-TPK.   

 Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke 

www.sportsofttiming.sk Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa 

oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).   

Protesty sa musia podať ústne hlavnému rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení 

výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 

10 €, sa musí podať jury písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia hlavného 

rozhodcu.   

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v 

týchto propozíciách.   



 Kontakt:  Marcel Matanin 

e-mail:  marcelmatanin@gmail.com 

telefón:  0905/ 594 658  

Ceny :  

- každý účastník získava medailu  

- prví traja muži a prvé tri ženy v každej kategórií získajú ceny,   

- ocenený bude aj najrýchlejší účastník/čka v trvalým pobytom v Ivanke pri Dunaji   

 

Toalety: mobilné toalety,  Štefánikova ulica       

Zdravotná služba: v priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla záchranná a zdravotná 

služba    

Podrobnejšie technické a organizačné zabezpečenie:   

Trasa:   

štart: Námestie Svätej Rozálie, Štefánikova ulica, Ružová ulica – odbočka  okolo bytoviek 

smer jazero Štrkovka, okolo jazera po pravej strane,  okolo podniku Wigvam, Hviezdoslavova 

ulica, odbočka Štefániková  ulica.  Cieľ rovnaký ako štart preteku – námestie Svätej Rozálie   

Zabezpečenie dopravy a bezpečnosť účastníkov behu: všetky križovatky ulíc po trase behu 

budú zabezpečené organizátormi behu, organizačná služba bude mať reflexné vesty s 

patričným poučením a vyznačením. Technický riaditeľ zabezpečí organizátorov. Beh bude 

organizovaný len na trase miestnych komunikácii Ivanka pri Dunaji. O súčinnosť bude 

požiadaný Policajný zbor SR.   

Parkovanie pre účastníkov behu: 

P1-  záchytné parkovisko pri železničnej stanici Ivanka pri Dunaji, vjazd z Nádražnej ulice  

P2-  parkovacia plocha pri Námestí padlých hrdinov, vjazd zo Štefánikovej ulice     

P3-  parkovacie miesta pred  budovou a v areáli Obecného úradu, Moyzesova 57 

P4-  parkovacie miesta pri Základnej škole, SNP 3   

 


