PROPOZÍCIE
Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu v cezpoľnom behu
pre rok 2021
22. ročník Behu zdravia v Hont. Moravciach

Hontianske Moravce, 6.11.2021

PROPOZÍCIE
Majstrovstiev Stredoslovenského atletického zväzu v cezpoľnom behu,
22. ročník Behu zdravia Hontianske Moravce

Usporiadateľ:

Stredoslovenský atletický zväz
OZ Obyčajný človek
Obec Hontianske Moravce

Dátum a miesto konania:
6.11.2021 od 11.00 hod. areál ZŠ Hontianske Moravce
Hlavní funkcionári:
Predseda:
Čestný predseda :
Riaditeľ pretekov:
Technický riaditeľ:
Hlavný rozhodca:
Štartér:
Časomiera a dataservis:
Technický delegát SsAZ:
Lekár pretekov:
Hospodár pretekov:
Kancelária pretekov:
Vyhlasovanie výsledkov:

Štefanko Hoško
Ing. Rudolf Gabryš
Ing. Július Nyárjas
Peter Kúš
Mgr. Milutín Černák
Ing. Július Nyárjas
HRDO šport – Rastislav Hrbáček
Ing. Ján Gigac
MUDr. Jaroslav Jenčo, MUDr. Anatolij Bundziak
Anna Krajčová
Marcela Púčeková, Elena Nyárjasová
Mgr. Michaela Jeloková, Ing. Rudolf Gabryš

Prihlasovanie :
•

•

online na webovom portáli: http://statistika.atletika.sk/kalendar/ najneskôr
do 4.11.2021 do 24.00 hod.
obyvatelia Hontianskych Moraviec sa môžu prihlásiť na Beh zdravia
v kancelárii pretekov v čase 1 hodiny pred štartom

Kancelária pretekov:
• bude otvorená v telocvični ZŠ Hontianske Moravce od 9.00 hod. do
ukončenia pretekov
Štartovné:
•
•
•

v rámci M SaAZ najmladšie žiactvo a mladšie žiactvo – 1 €, ostatné kategórie
-2€
pretekári z iných oblastí : štartovné 5 € / osoba
účastníci Behu zdravia zdarma

Trať:
• Beží sa na trávnatej trati, je možné bežať v tretrách. Asfaltové úseky
/prekríženie trate bude pokryté kobercami/pieskom/. Prevýšenie trate cca 30 m.

Ceny:
Pretekári v rámci M SaAZ na 1. – 3. mieste dostanú diplomy a medaily, víťaz
dostane tričko Majster SsAZ. Účastníci Behu zdravia obdržia pamätnú
medailu a pamätný list starostu obce. Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční
do 15 minút od ukončenia disciplíny.
Dĺžky tratí:
Muži :
9000 m
Ženy:
7000 m
Juniori:
6000 m
Juniorky:
4000 m
Dorastenci: 4000 m
Dorastenky: 3000 m
Beh zdravia : do 6 rokov :
1000 m

starší žiaci:
2000 m
staršie žiačky:
2000 m
mladší žiaci:
1000 m
mladšie žiačky:
1000 m
najmladší žiaci:
500 m
najmladšie žiačky:
500 m
300 m, od 6 do 10 rokov: 500 m, nad 10 rokov

Rôzne:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.
Šatne budú k dispozícii v telocvični ZŠ Hontianske Moravce, slúžia len na
prezlečenie a oblečenie pretekárov. Za prípadné straty usporiadateľ neručí.
Usporiadateľ zabezpečí občerstvenie pre účastníkov v areáli ZŠ Hontianske
Moravce.
Parkovanie autobusov na parkovisku pred COOP Jednota. Osobné vozidlá
na priľahlých parkoviskách školy, OÚ .
Preteky sa budú riadiť aktuálnymi protipandemickými opatreniami.
Časový rozpis:
10.50 hod.
otvorenie pretekov
11.00 hod.
najmladšie žiačky
r.2010 a ml.
500m
11.10 hod.
najmladší žiaci
r.2010 a ml.
500m
11.20 hod.
mladšie žiačky
r.2009 -2008
1000 m
11.30 hod.
mladší žiaci
r. 2009 – 2008
1000 m
11.45 hod.
staršie žiačky
r.2007 – 2006
2000 m
12.05 hod.
starší žiaci
r. 2007 – 2006
2000 m
12.30 hod.
dorastenky
r. 2005 -2004
3000 m
12.50 hod.
dorastenci
r. 2005 -2004
4000 m
13.15 hod.
juniori
r.2003 – 2002
6000 m
13.45 hod.
juniorky
r. 2003 – 2002
4000 m
Ženy
r. 2001 a staršie
7000 m
14.15 hod.
muži
r. 2001 a starší
9000 m
14.25 hod.
rodičia s deťmi – Beh zdravia do 6 rokov 300 m, od 6 do 10 rokov 500 m
14.30 hod.
účastníci Behu zdravia nad 10 rokov 1000 m

Sponzori podujatia :

