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MAJSTROVSTVÁ SR V CHÔDZI MUŽOVA ŽIEN 

 

 
 

Usporiadateľ:  Slovenský atletický zväz 

 

Termín:  05.12.2020 (sobota) o 09:00 hod.  

 

Miesto:  Mestský  atletický  štadión  A. Hajmássyho, Hajdóczyho ulica, Trnava 

 

Hlavní funkcionári:  Riaditeľ pretekov:  Vladimír Gubrický  gubricky@atletika.sk   

Delegát SAZ:    Martin Pupiš 

Športovo-technický delegát SAZ: Marián Kalabus 

marian.kalabus@gmail.com  

Vedúci rozhodca:  Peter Filo 

Vrchník chôdze:  Štefan Malík (SVK) 

Medzinárodní rozhodcovia chôdze: 

Frederic Bianchi (SUI) WA panel, Hans Van der Knaap (NED) WA panel, 

Orsolya Gruber (HUN) EA panel, Martin Škarba (SVK) EA panel, 

Roman Gazárek (SVK) SR panel chôdze 

Časomer:     

 

Kategórie:  Muži a ženy – 20 000 m rok narodenia 2002 a starší, 50 000 m 2000 a starší 

 

Disciplíny:  muži:  50 000 m chôdza, 20 000 m chôdza 

 

   Ženy:  20 000 m chôdza 

 

- Národné majstrovstvá v chôdzi mužov na 50 000 m - Slovenskej 

republiky, Chorvátskej republiky a Českej republiky. 

- M-SR v chôdzi mužov na 20 000 m. 

- Národné majstrovstvá v chôdzi žien na 20 000 m Slovenskej republiky 

a Chorvátskej republiky. 
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Prihlasovanie: Prihlasovanie jednotlivcov na preteky prebieha on-line na webovom portáli: 

http://statistika.atletika.sk/kalendar 

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 01.12.2020 do 24:00 

hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie uzavrie.  

Prihlášky zahraničných pretekárov treba poslať Športovo-technickému 

delegátovi na mail - marian.kalabus@gmail.com  

 

Prezentácia: Kancelária pretekov bude otvorená v administratívnej miestnosti pod 

tribúnou v sobotu od 8:00 hod. do ukončenia pretekov. Pretekár dostane pri 

prezentácii dve štartové čísla. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené 

štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov. Prezentácia najneskôr 

jednu hodinu pred začiatkom disciplíny. 

 

Štartovné: Pri  potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 3€ za pretekára. Štartovné pre 

nečlenov SAZ zo zahraničia je 10€. Prihlášky po termíne budú akceptované 

len so súhlasom športovo -technického delegáta za poplatok 20€.  

 

Zvolávateľňa: Prezentácia bude umiestnená za hlavnou tribúnou na trávnatej ploche 

označená nápisom „Zvolávateľňa“. Prezentácia pred štartom končí 

najneskôr 15 minút pred začiatkom disciplíny.  

 

Trať: 400 m tartanový okruh.  

 

 

Meranie časov: Meranie elektronickým časomerom pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť 

HRDO Šport.  V chôdzi na 50 000 m budú merané aj oficiálne medzičasy 

na 20 000, 25 000, 30 000 a 35 000 metrov a výkony v dvojhodinovke.  

 

Penalty zóna:             Pravidlo o penalty zóne nebude uplatňované na pretekoch. 

 

Výsledky:  Budú zverejnené online na stránke www.atletika.sk  

 

Šatne a rozcvičovanie: Šatne sú zabezpečené v sociálnej budove atletického klubu. V prípade 

nepriaznivého počasia bude na rozcvičovanie k dispozícii aj telocvičňa 

Slávia. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, telocvični a 

priestoroch štadióna. 

 

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná 

služba. 

 

Tituly a odmeny: Víťaz každej disciplíny získava titul „Majster SR na rok 2020“. Pretekári na 

1.-3. mieste dostanú medailu  a diplom. Tituly a medaily sa udeľujú iba v 
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prípade, že na súťaž nastúpia najmenej 3 pretekári, môžu byť aj z 

rovnakého klubu. 

 

Ubytovanie: Ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje. Odporúčame využiť ubytovacie 

zariadenia v meste Trnava. 

 Holiday Inn - Hornopotocna Street 5, 917 01 Trnava 

 

Protesty a odvolania: Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v 

niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi ihneď, 

najneskôr do 30 minút po oficiálnom zverejnení výsledkov na vývesnej 

tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky). 

 

Technické ustanovenia:  

-Všetci pretekári vybraní dopingovou kontrolou sú povinní podrobiť sa 

dopingovej kontrole. 

 - Všetci pretekári budú musieť podstúpiť antigénové testy na 

koronavírus, ktoré sa uskutočnia v deň pretekov v čase od 6:00 do 8:00 

hod. pre disciplínu 50 000 m a od 11:00 do 13:00 hod. pre disciplínu 

20 000 m pri vstupe do areálu štadióna.  

Po absolvovaní testovania s negatívnym výsledkom bude môcť 

pretekár/organizátor vstúpiť do areálu atletického štadióna.  

 

Organizátor uhradí náklady spojené s testovaním pre slovenských 

pretekárov a organizačný tím.  

Organizátor nepokrýva náklady zahraničných účastníkov!  

Organizátor zabezpečí pre záujemcov testovanie za poplatok 10 € / test.  

 

Záverečné ustanovenie: Preteká sa podľa pravidiel SAZ, Pravidiel Svetovej atletiky a týchto 

propozícií. 
 

Časový program – 05.12.2020 

 

06:00 – 08:00   Testovanie pretekárov na COVID19 pre 50 000 m 

08:45    Slávnostné otvorenie pretekov 

09:00    50 000 m muži 

11:00 – 13:00   Testovanie pretekárov na COVID19 pre 20 000 m 

14:00    20 000 m muži, ženy 
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Opatrenia Covid19 

 

Pred vstupom do areálu pretekár absolvuje povinné testovanie na COVID19 v súlade s vyhláškou 

Úradu verejného zdravotníctva SR (testovanie bude prebiehať na náklady usporiadateľa). 

Na štart budú pretekári nastupovať s prekrytými hornými dýchacími cestami. Po prekročení štartovej 

čiary si môžu rúško zložiť a pokračovať v súťaži bez neho. Po ukončení pretekov dostane každý 

pretekár v priestore cieľa od usporiadateľa rúško a bez zdržania opustí priestor. 

 

Do areálu atletického štadióna nebude povolený vstup bez platného negatívneho testu na 

COVID19 nie starším ako 12hod. 

Vstup do priestorov areálu podujatia (vnútorných aj vonkajších)  bude umožnený iba s rúškom 

resp. iným prekrytím horných dýchacích ciest (buffka, šatka) a po dezinfekcií rúk. 

 

 


