
 

 
PROPOZÍCIE 

 

Juniorský štafetový maratón Tesco beh pre život 
 

 

Hlavní organizátori: Slovenský atletický zväz v spolupráci s Tesco Stores SR, a.s.  

a  BE COOL s.r.o.    

 

Termín:  28. marca 2015 

 

Miesto:  Bratislava 

 

Štart behu :  14:00 hod 

 

Trať:    4,2 km (mapa) 

 

Pravidlá:   preteká sa podľa pravidiel IAAF 2014 – 2015  cestné behy, pravidlo 240  

                              a týchto propozícií 

 

Hlavní funkcionári: Riaditeľ podujatia:  Jozef Pukalovič 

   Športový riaditeľ podujatia: Marcel Matanin 

   Hlavný rozhodca:  Iveta Cíhová 

    

Prihlášky:      do 24. marca 2015 emailom kovacpsk@gmail.com - kozolkova@atletikasvk.sk  

  Zasielať s nasledujúcimi údajmi: 

  - priezvisko, meno a dátum narodenia všetkých študentov/študentiek 

  - presný názov a poštovú adresu školy 

  - priezvisko, meno, email, tel č. vedúceho/vedúcej družstva 

 

Kategórie:    študenti stredných a vysokých škôl 

  - družstvo zložené z 10 členov (7 mužov, 3 ženy) 

  - súčasťou družstva môže byť aj vedúci družstva 

 

Dôležitá informácia: 

 

Účastníci Štafetového maratónu sa podujatia zúčastňujú ako súčasť behu pod názvom Nutrilite 

minimaratón. Budú mať farebne odlíšené čísla od účastníkov Nutrilite minimaratónu, behu sa 

zúčastňujú spolu s ostatnými účastníkmi Nutrilite minimaratónu a štartujú spoločne s nimi. Do 

výsledkovej listiny budú zaradení ako jednotlivci, ale samostatne bude vyhodnotené aj poradie 

Štafetového maratónu, a to podľa súčtu dosiahnutých časov všetkých členov štafety. 
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Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísel a čipov: 

 26.03.2015 v čase od 12:00 do 19:00 hod. (EUROVEA Bratislava) 

 27.03.2015 v čase od 09:00 do 19:00 hod. (EUROVEA Bratislava) 

 28.03.2015 v čase od 09:00 do 13:00 hod. (EUROVEA Bratislava) 

 

Pri vyzdvihnutí štartového balíčka (pri prezentácii) sa preukáže vedúci družstva s vytlačeným 

zoznamom účastníkov Štafetového maratónu osobe poverenej Slovenským atletickým zväzom, ktorý 

zaslal na uvedené emailové kontakty.  Na základe tohto zoznamu mu bude vydaný balíček pre 

každého účastníka daného družstva. 

 

Štartový balíček zahŕňa: 

- štartové číslo s čipom  

- občerstvenie po dobehu do cieľa 

- SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v prihláške 

- možnosť využiť šatne na prezlečenie sa 

- možnosť odložiť si osobné veci v úschovni 

 

Štartovné  

3 € na osobu (30 € celé družstvo) 

Zaplatenie štartovného bude pri vyzdvihnutí štartových čísel osobe poverenej SAZ. 

 

Poistenie:  

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. pretekárov na podujatí. 

Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na 

majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý 

účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. 

 

Meranie časov:       

Meranie zabezpečuje VOS-TPK pomocou čipov. Čip tvorí súčasť štartového čísla  a dostanete ho na 

prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva 

vám na pamiatku spolu so štartovým číslom. 

 

Výsledky:       

Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na 

bratislavamarathon.com. Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho 

času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo  výsledkovej listine bude aj 

informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom  čase). 

 

Protesty:       

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po  zverejnení výsledkov. 

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené  vkladom vo výške 10 €, sa musí podať 

jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu. 

 

Organizátor BE COOL, s.r.o. a Slovenský atletický zväz si vyhradzuje právo upraviť a bližšie 

špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách. 

 

Kontakt: Telefón: +421 903 828 784 

                          e-mail: kovacpsk@gmail.com 

 

Vecné ceny:  

 každý účastník Juniorského štafetového maratónu Tesco pre život získa účastnícku medailu a 

tričko 

 prvé tri družstvá získajú víťazné poháre  

 víťazné družstvo zo stredných škôl získava možnosť zúčastniť sa na štafetovom behu   

http://www.bratislavamarathon.com/


             stredných škôl, ktoré sa bude konať v rámci Pražského maratónu dňa 03.05.2015  

(v cene je zahrnuté ubytovanie a doprava na dané podujatie pre celé družstvo). 

                       

Šatne a úschovňa:  

Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne. 

 

WC:   
Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne. 

 

Zdravotná služba:  

V priestore štartu a cieľa , rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícií rýchla  zdravotná 

a záchranná služba. 

 

 


