
Propozície 30. ročníka Dolnoorešanského polmaratónu  

a Majstrovstiev Západoslovenskej atletickej oblasti 

v hlavnej kategórii mužov a žien v roku 2012 
________________________________________________________ 

Všeobecné a technické ustanovenia, informácie a pokyny pre účastníkov 

cestného behu. 

Charakter behu a trate:  

Je to beh jednotlivcov na asfaltovej ceste medzi štyrmi obcami  

v normovanej dĺţke  polmaratónu 21, 1 km. Je to náročný beh a 

obvykle v horúcom letnom počasí. 

Dĺţka detských tratí je prispôsobená veku detí 

 

Vyhlasovateľ a organizátor:    Klub rekreačných beţcov, Obecný       

     úrad Dolné Orešany a Západoslo- 

     venský atletický zväz 

  

Dátum preteku :  4. augusta 2012        Čas štartu :  16.00 h 

                                    Deti pretekajú po odštartovaní hlavnej kategórie      

 

Prezentácia :     V budove kultúrneho domu v čase od 14.00 do    

                                  15.45 hodiny 

Podmienky účasti:    Dobrý zdravotný stav a vek od 18 rokov.   

 

Predpisy:                   Preteká sa podľa pravidiel Slovenského  

                                   atletického zväzu. 

Upozornenie :           Kaţdý pretekár štartuje na vlastné 

                                   nebezpečenstvo 

Štartovné :                 3  eurá, detské kategórie neplatia 

  

Značenie trate:        Červené označenie na asfalte. Výrazne označené   

                                   na vzdialenosti ceste -  úseky 5, 10, 15 a 20 km 

Informácie:               Marta Hettešová,   

                                    tajomníčka Klubu rekreačných bežcov 

                                    v Dolných Orešanoch 

  919 02 Dolné Orešany 

  0907 272 434 

Ing. Daniela Branišová, Dolné Orešany 498,                 

0905 239 931 

 

Vyhlásené kategórie pretekov:  

 

Kategória dospelí Kategória detí 

  

A - Muţi od 18  do 39 rokov A – škôlkári           r. 2006-2009 

B – Muţi od 40 – 49 rokov B – ml. ţiaci          r. 2002-2005 

C – Muţi od 50 – 59 rokov C – ml. ţiačky       r. 2002-2005 

D – Muţi 60 rokov a viac D – st. ţiaci           r. 2001-1997  

E - Ţeny od 18 do 34 rokov E – st. ţiačky         r. 2001-1997 

F – Ţeny 35 rokov a viac  

Cena starostky za prekonanie trať.  

rekordu   /1:07:16,5  Kriţák /  

 

 

Výsledky nájdete na: http//www.beh.szm..sk/ 

Vyhodnotenie pretekov : 

Po ukončení pretekov bude  slávnostné vyhlásenie víťazov jednotlivých 

kategóriách  a zároveň  sa bude podávať tradičný guláš, pivo 

a minerálka.  

Detské kategórie budú vyhodnotené po skončení detských pretekov. 

 Popis trate pretekov : 

Od miesta štartu v Dolných Orešanoch do Košolnej, v Košolnej prvá 

kriţovatka doprava, smerom do obce Dlhá, v Dlhej doprava smerom do 

obce Doľany, za Doľanmi smerom Boţia Muka pred Štefanovou, ďalej 

smerom do obce Častá, pri pekárni odbočiť vpravo, smerom do obce 

Doľany a ďalej naspäť do Dolných Orešian. Na trati budú tri 

občerstvovacie  stanice, usporiadatelia, rozhodcovia a lekár, na  ktorých 

sa môţete s dôverou obrátiť. 

 

Mapka pretekov  s priebehom trate: 
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