
 
 

PROPOZÍCIE 
otvorených Majstrovstiev Stredoslovenského atletického zväzu v cezpoľnom 

behu dospelých, juniorov, dorastu, staršieho, mladšieho a najmladšieho 
žiactva pre rok 2018. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
Usporiadateľ:  Z poverenia VV  SsAZ  zabezpečuje AK Mostáreň MŠK Brezno, 

v spolupráci so  ŽP šport a.s. Podbrezová . 
Termín:  3. november 2018 ( sobota )  o 11,00 hod. 
Miesto:  Brezno – Viselnice , 300m od štadióna ( nad Lidlom ) . 
 
Hlavní funkcionári:  Riaditeľ pretekov:   Mgr. Milutín Černák 
 Vedúci rozhodca :   Mgr. Anna Černáková   
 Kancelária pretekov :  Mgr. Jana Chrenová 
 Hospodár pretekov :  Ing. Jana Ilavská 
 Technický delegát :  Ing. Ján Gigac 
Prihlášky Registrovaní pretekári 
  on-line na webovom portáli: www.hrdosport.sk/Account/Login, 

najneskôr do 31.10.2018 do 12,00 hod. 
Neregistrovaní pretekári 

  on-line na webovom portáli: www.hrdosport.sk/Entries/Create/310, 
najneskôr do 31.10.2018 do 12,00 hod. 

Vekové kategórie:  Muži,ženy        1998 a starší   6000m  /  4000m 
 Juniori,juniorky       2000 - 1999     6000m  /  4000m 
 Dorastenci,dorastenky      2002 - 2001     4000m  /  3000m 
 Starší žiaci,staršie žiačky      2004 - 2003     3000m  /  2000m 
 Mladší žiaci, mladšie žiačky   2006 - 2005     2000m  /  1000m 
 Najmladší chlapci,dievčatá    2007 a ml.       1000m  /  1000m 
Predpis:  Preteká sa podľa pravidiel atletiky a ustanovení tohto rozpisu. 
Kancelária pretekov:  Bude otvorená v deň pretekov na Mestskom štadióne v Brezne od 

08,00 hod. do skončenia pretekov. 
Štartové čísla: Obdržia vedúci pri prezentácii. Každý pretekár musí mať pripevnené 

dve štartovné čísla , aby boli počas pretekov čitateľné. Za stratu 

http://www.hrdosport.sk/Account/Login
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štartovného čísla alebo jeho znehodnotenie učtuje usporiadateľ 4 
€.   

Štartovné:  Za každého odprezentovaného pretekára v kategórii staršieho, 
mladšieho a najmladšieho žiactva uhradí klub štartovné pri 

prezentácii 2 €.  
 V kategórii dorast, juniori ,dospelí a neregistrovaní  3 €. 

 Do termínu neprihlásení pretekári zaplatia štartovné  5 €. 

Úhrada:  Pretekári štartujú na náklady vysielajúcej organizácie. 
Ceny:  Prví traja pretekári v každej vekovej kategórii získajú diplomy, 

v žiackych kategóriách aj medaile , víťazi mládežníckych kategórií 
tričká Majster Stredoslovenského atletického zväzu .  

Šatne:  Budú k dispozícii na štadióne v obmedzenom počte , ktoré budú 
slúžiť na prezlečenie. Za stratu vecí usporiadateľ nezodpovedá! 

Protesty:  Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže, 
sa musia podať písomne do 30 min. po úradnom vyhlásení 

výsledkov s vkladom 10 € vedúcemu rozhodcovi. 

Rôzne:  - preteká sa na trávnatom povrchu , možnosť použitia tretier 
- sociálne zariadenia používajte v prístavku vedľa tribúny 
- pretekov sa môžu zúčastniť aj súťažiaci , ktorí nie sú registrovaní 
v atletickom zväze 
- usporiadateľ vyhodnotí troch najlepších mužov a tri ženy v rámci 
Majstrovstiev okresu Brezno bez obmedzenia veku  
- za zdravotný stav pretekárov zodpovedá vysielajúca organizácia 

Časový rozpis 11,00 hod.  otvorenie pretekov 
 11,10 hod.  1000 m najmladšie žiačky 
 11,25 hod.  1000 m najmladší žiaci 
 11,40 hod.  1000 m mladšie žiačky 
 11,55 hod.  2000 m mladší žiaci 
 12,10 hod.  2000 m staršie žiačky 
 12,25 hod.  3000 m starší žiaci 
 12,40 hod.  3000 m dorastenky 
 13,00 hod.  4000 m dorastenci 
 13,20 hod.  4000 m ženy  +  juniorky 
 13,40 hod.  6000 m muži  +  juniori 
 14,30 hod.  vyhlasovanie výsledkov Mestský štadión 
 
 
 
                             Tešíme sa na stretnutie v Brezne ! 
 
 

 
Organizačný výbor 

M SsAZ v cezpoľnom behu 


