Mesto Martin, Kancelária Zdravé mesto
a Atletický klub ZŤS Martin
pozývajú na

MARTINSKÝ POLMARATÓN
Beh k srdcu SNP - 49. ročník
BEŽECKÉ PRETEKY MLÁDEŽE
A REKREAČNÝCH BEŽCOV
PROPOZÍCIE

MARTINSKÝ POLMARATÓN Beh k srdcu SNP (49. ročník),
v rámci ktorého sa konajú

BEŽECKÉ PRETEKY MLÁDEŽE A REKREAČNÝCH BEŽCOV
Usporiadateľ:
Mesto Martin, Kancelária Zdravé mesto, Atletický klub ZŤS Martin
Termín:
sobota 24. mája 2014
Miesto konania pretekov:
Centrum mesta – Slovenské komorné divadlo, Divadelné námestie
Hlavní funkcionári pretekov:
• čestný predseda organizačného výboru: Mgr. art. Andrej Hrnčiar
• predseda organizačného výboru: Mgr. Pavol Zemko
• riaditeľ pretekov: Ing. Ján Gigac
• technický riaditeľ: Ing. Dušan Machník
• hlavný rozhodca: Ing. Marián Kalabus
• tajomníčka pretekov: Mgr. Lýdia Moricová
• hospodár pretekov: Peter Rovnianek
Informácie:
Marián Kalabus, tel. 0948 285 506, mail: marian.kalabus@gmail.com
Pavol Zemko, tel. 0905 646 882, mail: mta.atletika@gmail.com
Kancelária pretekov:
Vestibul Slovenského komorného divadla v Martine
Protesty:
Podávajú sa hlavnému rozhodcovi a riešia v zmysle pravidla IAAF 146.
Toalety/WC:
Budova Millenia na Divadelnom námestí v mieste štartu a cieľa
Predpis:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícii.

MARTINSKÝ POLMARATÓN Beh k srdcu SNP
Vekové kategórie:
• muži, ročník 1975 a mladší (muži do 40 rokov)
• muži, ročník 1965 – 1974 (muži nad 40 rokov)
• muži, ročník 1955 – 1964 (muži nad 50 rokov)
• muži, ročník 1954 a starší (muži nad 60 rokov)
• ženy, ročník 1975 a mladšie (ženy do 40 rokov)
• ženy, ročník 1974 a staršie (ženy nad 40 rokov)
Trať:
• 5 km asfaltový mestský okruh centrum - sídlisko Sever a späť (4-krát)
• 1,1 km okruh v centre mesta (1-krát), štart a cieľ pri Milleniu v Martine
Trať pretekov s celkovou dĺžkou 21,0975 km je úradne certifikovaná.
Prihlášky:
• do 23. mája do 18.00 hod. mailom na adresu marian.kalabus@gmail.com alebo osobne pred štartom
v kancelárii pretekov
Štartový poplatok:
• vopred mailom prihlásení bežci 5 eur, prihlásení pred štartom 7 eur
Prezentácia:
• 24. mája 2014 v čase 8.00 - 11.30 hod.
Šatne:
• ženy: Martinská tréningová akadémia (bývalá stará budova Neografie)
• muži: Evanjelická základná škola
Cenné veci je potrebné uložiť u organizátorov v kancelárii pretekov, za odložené veci v šatni usporiadateľ
nezodpovedá.
Občerstvenie a osvieženie:
Počas pretekov zabezpečuje usporiadateľ na trati v zmysle pravidiel atletiky, v cieli dostane každý bežec
balíček s občerstvením.
Ubytovanie:
Usporiadateľ zabezpečí len na požiadanie s platbou vopred.
Ceny:
• Muži
Muži, absolútne poradie: prví traja pohár, prví ôsmi finančné ceny (400, 300, 200, 100, 80, 60, 40 a 20 eur),
9. a 10. vecné ceny.
Muži nad 40 rokov: prví traja finančné ceny (100, 75 a 50 eur), 4. a 5. vecné ceny.
Muži nad 50 rokov: prvý 50 eur, 2. a 3. vecné ceny.
Muži nad 60 rokov: prvý 50 eur, 2. a 3. vecné ceny.
• Ženy
Ženy, absolútne poradie: prvé tri pohár, prvých päť finančné ceny (200, 150, 100, 50 a 25 eur).
Ženy nad 40 rokov: prvá 50 eur, 2. a 3. vecné ceny.
Muži - turčiansky región (absolútne poradie): prví traja 75, 50 a 25 eur.
Ženy - turčiansky región (absolútne poradie): prvá 50 eur, 2. a 3. vecné ceny.

BEŽECKÉ PRETEKY MLÁDEŽE A REKREAČNÝCH BEŽCOV
Kategórie a dĺžka tratí:
• prípravka chlapci a dievčatá (ročník 2003 a mladší) - 600 m
• mladšie žiactvo (ročník 2001 - 2002) - 1 km
• staršie žiactvo (ročník 1999 - 2000) - 1 km
• dorast (ročník 1997 - 1998) - 3 km
• juniorky a juniori (1995 - 1996) - 3 km
• beh dospelých „Zdravé mesto“ - 5 km
Trať:
• mládež - asfaltový okruh 600 m a 1 km v centre mesta
• dospelí (beh Zdravé mesto) - 5 km okruh centrum - sídlisko Sever a späť
Prihlášky a prezentácia:
• v kancelárii pretekov vo vestibule divadla
• mládež v čase 8.00-9.30 hod.
• dospelí v čase 8.00-11.30 hod.
Ceny v kategóriách mládeže:
Prví traja v každej kategórii medaily, diplomy a vecné ceny.
Ceny v behu Zdravé mesto:
• V kategórii mužov a žien budú ocenení traja najlepší rekreační bežci (neregistrovaní v Slovenskom
atletickom zväze) s trvalým bydliskom v turčianskom regióne a najstarší Turčan a Turčianka diplomami
a vecnými cenami.
• Zo všetkých účastníkov behu Zdravé mesto bude v tombole vyžrebovaných 10 hodnotných cien
podľa štartových čísel.
Štartový poplatok:
• symbolické 1,- eur

ČASOVÝ PROGRAM:

10.00 hod. - 600 m prípravka žiačky
10.10 hod. - 600 m prípravka žiaci
10.20 hod. - 1 km mladšie žiačky
10.30 hod. - 1 km mladší žiaci
10.40 hod. - 1 km staršie žiačky
10.50 hod. - 1 km starší žiaci
11.00 hod. - 3 km dorastenky, dorastenci, juniorky a juniori
11.20 hod. - vyhlásenie víťazov v mládežníckych kategóriách
12.00 hod. - otvorenie pretekov
12.15 hod. - štart polmaratónu a behu rekreačných bežcov Zdravé mesto
14.00 hod. - vyhlásenie víťazov polmaratónu, behu Zdravé mesto a vyžrebovanie tomboly

