Podujatie podporuje

PROPOZÍCIE

Majstrovstvá Slovenska štafiet a Firemných
štafiet v krose
Preteky sú organizované ako otvorené Majstrovstvá SR trojčlenných štafiet (bez rozdielu veku a
pohlavia), otvorené tak pre neregistrovaných, registrovaných, rekreačných a vrcholových
športovcov.
Dátum a miesto: 13.10.2012 (sobota), Marianka.
Organizátori: RunForFun.sk, Obecný športový klub a Obec Marianka.
Prihlášky:

Registrácia výlučne prostredníctvom www.firemnestafety.sk; deti a mládež na mieste
v deň podujatia.

Informácie: www.firemnestafety.sk, info@runforfun.sk, Ľubomír Hrčka 0948 242 802.
Prezentácia: Pretekári si preberú štartovné čísla v deň pretekov v priestoroch štartu a cieľa od 830
do 1015 hod. Prezentácia končí 15 min. pred štartom príslušnej kategórie.
Štart/Cieľ:

Kategórie detí a mládeže od 900 hod., dospelí o 1030 hod. na futbalovom štadióne.

Podmienky: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú
zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá
zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s
účasťou pretekárov na podujatí.
Štartovné:

Žiacke, dorastenecké, juniorské kategórie a štafety tvorené výlučne pretekármi s
trvalým pobytom v Marianke štartovné neplatia.
Dospelí 5,00 EUR/pretekára (EUR15/štafeta) pri registrácii prostredníctvom webu.

Úhrada:

Pretekári štartujú na vlastné náklady.

Hodnotenie: Prví traja v detských a mládežníckych kategóriách získajú medaily a vecné ceny.
Prvé tri štafety v každej kategórii dospelých získajú vecné ceny, víťazný tím v každej
kategórii pohár Majster Slovenska.
Vyhlásenie výsledkov:

V priestore štartu a cieľa, detské a mládežnícke kategórie priebežne
po skončení kategórií; dospelí približne o 13:45 hod.

Trate:

Trať štafiet vedie 100% lesnými chodníčkami v okolí Marianky. Kategórie detí a
mládeže v priestoroch futbalového ihriska.

Šatne:

V priestoroch futbalového štadióna vo veľmi obmedzenej kapacite. Sprchy
nie sú bohužiaľ k dispozícii.

Občerstvenie:
Doprava:

Organizátori zabezpečia občerstvenie v priestore štartu a cieľa, na trati nie sú
občerstvovacie stanice.

MHD Bratislava č.37 na predĺženú konečnú do Marianky, prípadne regionálnou
autobusovou dopravou priamo do Marianky.

Parkovanie: Ak prichádzate autom, riaďte sa prosím pokynmi usporiadateľov.
Kategórie a dĺžky tratí:
kategória
rok narodenia
dĺžka tratí cca
čas štartu
-------------------------------------------------------------------------------------------Predškoláci D*
2007 a mladší
100 m
900
Predškoláci Ch*
2007 a mladší
100 m
905
1. stupeň D*
2003-06
200 m
915
1. stupeň Ch*
2003-06
200 m
925
najml. žiačky a žiaci* 2001-02
400 m
935
ml. žiačky a žiaci*
1999-00
600 m
945
st. žiačky a žiaci*
1997-98
800 m
955
dorastenky a dorci* 1995-96
1 500 m
1005
Muži a ženy

všetky kategórie
3x5700 m
1030
Kat. firemné štafety bez rozdielu pohlavia a veku
Kat. zmiešané štafety bez rozdielu pohlavia a veku
Kat. mužské štafety bez rozdielu veku
Kat. ženské štafety bez rozdielu veku
-------------------------------------------------------------------------------------------* Bežia jednotlivci, nie štafety!!!

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu propozícií
podľa počtu prihlásených pretekárov.
Hlavný rozhodca: Paulína Májová

Július Dubovský
predseda organizačného výboru

Ľubomír Hrčka
riaditeľ pretekov

PROPOZÍCIE

Mariatálska Korida.
Vyraďovacie bežecké preteky
Dátum a miesto: 13.10.2012 (sobota), Marianka.
Organizátori: RunForFun.sk, Obecný športový klub a Obec Marianka.
Prihlášky:

Registrácia prostredníctvom www.firemnestafety.sk, maximálne 30 pretekárov. 20
pretekárov, ktorí sa kvalifikovali priamo z absolútneho poradia Hlavného behu
Mariatálsky Štvanec 2012, registráciu potvrdzuje najneskôr 5 dní pred konaním
pretekov uhradením štartovného. Prípadné voľné miesta sa doplnia následne, alebo v
deň konania pretekov, ak zostanú voľné.

Informácie: www.firemnestafety.sk, info@runforfun.sk, Ľubomír Hrčka 0948 242 802.
Prezentácia: Pretekári si preberú štartovné čísla v deň pretekov v priestoroch štartu a cieľa od 830
do 1230 hod.
Štart/Cieľ:

Od 1300 hod. na futbalovom štadióne.

Podmienky: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú
zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá
zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s
účasťou pretekárov na podujatí.
Štartovné:

5,00 EUR/pretekára pri registrácii prostredníctvom webu. Pretekári s trvalým
pobytom v Marianke štartovné neplatia.

Úhrada:

Pretekári štartujú na vlastné náklady.

Hodnotenie: Prví piati pretekári finálového behu získajú finančné odmeny 1.m - €100, 2.m - €75,
3.m - €50, 4.m - €30, 5.m - €20
Vyhlásenie výsledkov:

V priestore štartu a cieľa, krátko po dobehnutí finálového behu.

Trať:

Beží sa na 300m okruhu na futbalovom štadióne okolo futbalového ihriska.

Šatne:

V priestoroch futbalového štadióna vo veľmi obmedzenej kapacite. Sprchy
nie sú bohužiaľ k dispozícii.

Občerstvenie:
Doprava:

Organizátori zabezpečia občerstvenie v priestore štartu a cieľa.

MHD Bratislava č.37 na predĺženú konečnú do Marianky, prípadne regionálnou
autobusovou dopravou priamo do Marianky.

Parkovanie: Ak prichádzate autom, riaďte sa prosím pokynmi usporiadateľov.

Časový rozpis:
beh
dĺžka tratí cca
čas štartu
-------------------------------------------------------------------------------------------1. rozbeh
10bežcov
7x300 m
1300
2. rozbeh
10bežcov
7x300 m
1315
3. rozbeh
10bežcov
7x300 m
1330
Počínajúc cieľom tretieho kola, vypadáva v cieli každého kola posledný pretekár. Pretekár
dobehnutý o kolo okamžite vypadáva, toto nemá vplyv na pravidlo vypadávania pretekárov v cieli
kola. Vypadáva sa až po posledných päť pretekárov, ktorí postupujú do finále.
Finále
15bežcov
7x300 m
1430
Počínajúc cieľom tretieho kola, vypadávajú v cieli každého kola poslední dvaja pretekári. Pretekár
dobehnutý o kolo okamžite vypadáva, toto nemá vplyv na pravidlo vypadávania pretekárov v cieli
kola. Vypadáva sa až po posledných päť pretekárov.
Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu propozícií
podľa počtu prihlásených pretekárov.
Hlavný rozhodca: Paulína Májová

Július Dubovský
predseda organizačného výboru

Ľubomír Hrčka
riaditeľ pretekov

