MESTO MARTIN, ATLETICKÝ KLUB ZŤS MARTIN, OLYMPIJSKÝ KLUB TURIEC

BEH K SRDCU SNP

PR O PO Z Í C I E
53. R O Č N Í K A

- BEH K SRDCU SNP - polmaratón
- BEH ZDRAVÉ MESTO - 5 km
- BEHY MLÁDEŽE - 600 m, 1 a 3 km

Martin, sobota 19. mája 2018

BEH K SRDCU SNP
Podujatie pozostáva z troch behov:

MARTINSKÝ POLMARATÓN - 53. ročník (21,1 km)
BEH ZDRAVÉ MESTO - 5. ročník (5 km rekreační bežci)
BEHY MLÁDEŽE - 5. ročník (deti a mládež do 19 rokov)
Informácie pre všetky behy
Usporiadateľ:

Atletický klub ZŤS Martin, Mesto Martin a Olympijský klub Turiec.

Termín:

Sobota, 19. mája 2018.

Miesto konania:

Centrum mesta – Divadelné námestie v Martine.

Hlavní funkcionári pretekov:
Čestný predseda organizačného výboru:
Riaditeľ pretekov a predseda org. výboru:
Manažér pretekov:
Hospodár pretekov:

Imrich Žigo,
Pavol Zemko,
Marián Kalabus,
Peter Rovnianek,

Vedúci rozhodca:
Peter Kalabus,
Technický riaditeľ: Dušan Machník,
Kancelária pretekov: Jana Gáliková,
Moderátor:
Martin Ferenčík.

Informácie:

Pavol Zemko, tel. 0905 646 882, mail mta.atletika@gmail.com
Peter Rovnianek, tel. 0908 043 708, mail rovniane@gmail.com

Prihlášky:

Prihlášky na Martinský polmaratón (21,1 km) a beh Zdravé mesto (5 km) zaslať do
piatka 18. mája na mailovú adresu marian.kalabus@gmail.com, alebo sa možno
prihlásiť pred štartom v kancelárii pretekov za vyšší poplatok. Na preteky mládeže
sa prihlášky vopred nezasielajú. V prihláške je potrebné uviesť meno, priezvisko,
úplný dátum narodenia, príslušnosť (klub alebo aspoň miesto pobytu) a dĺžku trate.

Kancelária pretekov: Pasáž oproti divadlu v centre mesta Martin.
Prezentácia:

Prezentácia pretekárov je v kancelárii pretekov od 12. hodiny. Koniec prezentácie je
pre mládež pol hodiny pred štartom, pre beh Zdravé mesto a polmaratón hodinu
pred štartom. Štartové čísla budú vydávané v kancelárii pretekov pri prezentácii.

Trať:

Trať všetkých kategórií má minimálne prevýšenie a vedie po dlažbe a asfaltových
uliciach mesta. Štart i cieľ všetkých kategórií je pri Milleniu na Divadelnom námestí.
Trate mládežníckych kategórií (do 3 km) sú vedené v centre mesta, trate dospelých
vedú z centra na sídlisko Sever. Všetky trate sú úradne certifikované.

Šatne a WC:

Budú k dispozícii v priestore štartu a cieľa pri Milleniu, šatne iba na prezlečenie.

Protesty:

Podávajú sa vedúcemu rozhodcovi a riešia v zmysle pravidla IAAF 146.

Predpis:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.

Ceny:

Každý pretekár, ktorý dobehne do cieľa, získava účastnícku medailu.

MARTINSKÝ POLMARATÓN
Kategórie:

muži, ročník 1979 - 2000 (muži do 40 rokov),
muži, ročník 1969 - 1978 (muži nad 40 rokov),
muži, ročník 1959 - 1968 (muži nad 50 rokov),
muži, ročník 1958 a starší (muži nad 60 rokov),
ženy, ročník 1979 - 2000 (ženy do 40 rokov),
ženy, ročník 1978 a staršie (ženy nad 40 rokov).

Trať:

1-krát okruh v centre mesta (1,1 km) + 4-krát okruh z centra mesta na sídlisko Sever
a späť (5 km) so štartom a cieľom pri Milleniu pred divadlom.

Štartový poplatok: Platí sa v hotovosti v kancelárii pretekov. Výška poplatku: vopred (do 18. mája) prihlásení bežci 7 eur, bežci prihlásení v deň pretekov v kancelárii 10 eur.
Občerstvenie:

Pri každom prebehu pretekárov bude za cieľovou čiarou k dispozícii občerstvovacia
stanica. Pri dobehnutí do cieľa bude pretekárovi poskytnuté občerstvenie. Prípadné
vlastné občerstvenie pretekár odovzdá pri prezentácii v kancelárii pretekov.

Ceny:

Finančnými a vecnými cenami bude odmenených prvých 8 pretekárov v absolútnom
poradí mužov, prvých 6 pretekárok v absolútnom poradí žien, prví traja vo veteránskych kategóriách a najrýchlejší muži a ženy z turčianskeho regiónu (rozhoduje
miesto trvalého pobytu, doložené občianskym preukazom).

BEH ZDRAVÉ MESTO (5 km pre rekreačných bežcov)
A PRETEKY ŽIACTVA A MLÁDEŽE
Kategórie a dĺžka tratí:

Najmladšie žiactvo (ročník 2007 a mladší) - 600 m (malý červený okruh),
mladšie žiactvo (ročník 2005-2006) - 1 km (malý žltý okruh),
staršie žiactvo (ročník 2003-2004) - 2 km (2 malé žlté okruhy),
dorast (ročník 2001-2002) - 3 km (3 malé žlté okruhy),
juniorky a juniori (1999-2000) - 3 km (3 malé žlté okruhy),
beh Zdravé mesto (ročník 2002 a starší) - 5 km (1 veľký žltý okruh).

Trať:

600 m medzi 1. budovou Matice slovenskej a sporiteľňou, 1, 2 a 3 km medzi
1. budovou Matice slovenskej a katolíckym kostolom, a beh Zdravé mesto medzi katolíckym kostolom a severným okrajom sídliska Sever.

Štartový poplatok:

Mládež bez poplatku, beh Zdravé mesto vopred prihlásení 2 eurá, bežci prihlásení v deň štartu 3 eurá.

Ceny - mládež:

Prví traja v každej kategórii získavajú medaily, diplomy a vecné ceny.

Ceny - Zdravé mesto:

V kategórii mužov a žien budú vecnými cenami ocenení traja najlepší rekreační bežci, neregistrovaní v Slovenskom atletickom zväze a najstarší bežec
a bežkyňa.

ČASOVÝ PROGRAM PODUJATIA - 19. máj 2018
13.00 h - otvorenie pretekov,
13.10 h - prípravka žiačky - 600 m,
13.20 h - prípravka žiaci - 600 m,
13.30 h - mladšie žiačky - 1 km,
13.40 h - mladší žiaci - 1 km,
13.50 h - staršie žiačky - 2 km,
14.05 h - starší žiaci - 2 km,
14.15 h - dorastenky, dorastenci, juniorky a juniori - 3 km,
14.30 h - vyhlásenie víťazov mládežníckych kategórií a odovzdanie cien,
15.00 h - štart behu rekreačných bežcov Zdravé mesto - 5 km,
15.45 h - štart 52. ročníka Behu k srdcu SNP - polmaratón,
17.30 h - vyhlásenie víťazov behu Zdravé mesto a Behu k srdcu SNP.

Pavol Zemko,
predseda organizačného výboru

Prílohy:
1.
2.
3.

Mapa trate pretekov žiactva a mládeže
Mapa behu Zdravé mesto a Martinského polmaratónu
Detail trate behu Zdravé mesto a Martinského polmaratónu v centre mesta

