PROPOZÍCIE
Otvoreneného 40. ročníka Majstrovstiev Slovenska veteránov
a 20. ročníka Novozámockej veteraniády
USPORIADATEĽ:
TERMÍN:
MIESTO:

Atletický club Nové Zámky
20. júla 2013 v sobotu o 11.00 hod
Štadión AC Nové Zámky na Sihoti

RIADITEĽ PRETEKOV:
VEDÚCI ROZHODCA:
Technický delegát:
Manažér + Tech. riaditeľ:
KANCELÁRIA:
ŠTARTÉR:
LEKÁR:

Ing. Štefan Straňovský
Jozef Mesiarkin
Igor Gavenčiak
Ing. Peter Straňovský
Ing. Milan Beliansky
Juraj Szák
MUDr. Margita Suchá

PRIHLÁŠKY:

Zasielajú pretekári a oddiely e-mailom do 18.7.2013 na adresu:
milan.beliansky@szm.sk s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, klubu a disciplín, v behoch od 100m po 800m aj najlepší
výkon, prijatie prihlášky bude potvrdené,
alebo písomne najneskôr do 17.7.2013 na adresu:
Ing. Peter Straňovský, G. Bethlena 65, 940 78 NOVÉ ZÁMKY,
prípadne v deň pretekov osobne s uvedením mena, priezviska,
dátumu narodenia, klubu a disciplín.

KANCELÁRIA
PRETEKOV:

Bude otvorená v deň pretekov v budove Šport hotela od 8:30 hod.
Prezentácia končí o 10.00 hod.

ŠTARTUJÚ:

Ženy – 35 ročné a staršie
Muži – 35 roční a starší
rozdelení v 1-ročných kategóriách. Pre zaradenie do vekovej kategórie
je rozhodujúci dátum 20.07.2013.
Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a prihlásením
prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav.

ŠTARTOVNÉ:

Pri potvrdení štartu pretekár alebo klub (oddiel) zaplatí štartovné 5€ za
pretekára. Štartovné pre nečlenov SAZ a pretekárov zo zahraničia je
8€.
Prihlásení na mieste /štart schvaľuje technický delegát/: základná
tarifa +3€ (členovia SAZ 8€, ostatní 11€).

ŠTARTOVNÉ ČÍSLA:

Dostanú pretekári v kancelárii pretekov a zabezpečia ich vrátenie po
skončení pretekov.

DISCIPLÍNY:

MUŽI - 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 5km chôdza,
110m/100m/80m prek., výška, diaľka, trojskok, žrď, guľa,
disk, oštep, kladivo
ŽENY - 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 5km chôdza,

+421 905 593770
+421 907 113932
+421 903 413075
+421 918 557208
+421 903 443634
+421 903 729 739
+421 905 576185

100m/80m prek., výška, diaľka, trojskok, žrď, guľa, disk,
oštep, kladivo
DRÁHA, POVRCH:

Dráha je na ovále 6-prúdová, v rovinke je 8 dráh, je pokrytá umelou
hmotou zn. Porplastic včítane skokanských sektorov. Dĺžka klincov
max. 6mm.

PREZENTÁCIA:

Prezentácia pretekárov končí v technických disciplínach 20 minút
a v bežeckých disciplínach 10 minút pred začiatkom štartu
u príslušného vrchníka disciplíny. Súčasťou prezentácie je kontrola
dresov, štartových čísiel a obuvi.

ROZCVIČOVANIE:

Podľa možnosti využiť priestory mimo plochy hlavného štadióna.

VÁŽENIE,MERANIE:

Váženie a meranie vrhačského náčinia sa uskutoční v čase prezentácie
pred budovou Šport hotela.

ZÁKLADNÉ VÝŠKY:

Budú stanovené po dohode pretekárov príslušnej vekovej kategórie
s vrchníkmi disciplín.

ŠATNE, SPRCHY:

V sociálnych zariadeniach AC Nové Zámky.

UBYTOVANIE:

Usporiadateľ zabezpečí na štadióne na Sihoti pre pretekárov, ktorí si
ho objednajú najneskôr do 15.7.2013 telefonicky na tel. číslach:
035 6423091, 0905 450315 alebo e-mailom na adrese:
sporthotelnz@stonline.sk, kde Vás aj bližšie informujú o cenách

PROTESTY:

Podľa pravidiel atletiky.

TITULY A ODMENY:

Podľa finančných možností usporiadateľa dostanú účastníci suvenír
a bude pripravená tombola.
Víťaz každej disciplíny získava titul: Majster SR na rok 2013 v
(disciplína) v kategórii veterán. Pretekári na 1.-3. mieste budú
ocenení.
Poradie pretekárov v každej disciplíne (spolu pre všetky
kategórie) sa stanoví podľa hodnoty prepočítaného výkonu podľa
ročných koeficientov WMA.
Výsledky budú na vyžiadanie zaslané poštou za úhradu 5,- €.
Výsledky budú publikované /pdf. formát/ na www.masterstrack.sk

OBČERSTVENIE:

Bude poskytnuté všetkým účastníkom po skončení pretekov.

UPOZORNENIE:

Každý účastník počas pretekov sa zdržiava v priestoroch AC N.
Zámky na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ nezodpovedá
účastníkom za škodu vzniknutú počas pretekov.

Záverečné ustanovenie:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a technického manuálu IAAFWMA-SAZ s rešpektovaním týchto propozícií a technického
vybavenia AC Nové Zámky.

Jozef M e s i a r k i n v. r.
vedúci rozhodca

Ing. Štefan Straňovský v. r
riaditeľ pretekov

ČASOVÝ

ROZPIS

11.00 Otvorenie pretekov
11.15 5000m chôdza M+Ž kladivo M, Ž oštep Ž

diaľka M

výška Ž

výška M

11.50 100m pr. /80m pr./ Ž
12.00 110m pr./100m pr./ M
12.10 100m M
12.20 100m Ž

guľa Ž

oštep M

diaľka Ž

guľa M ml.

disk M st.

trojskok M

12.30 800m M
12.40 1500m Ž
12.50 5000m M, Ž
13.25 200m M
13.35 200m Ž
žrď M+Ž

14.20 400m M
14.30 400m Ž

guľa M st.

disk M ml.

trojskok Ž

15.20 800m Ž
15.30 1500m M

disk Ž

16.30 Vyhodnotenie pretekov
Pozn. M ml. M35-M59
M st. M60 a starší
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravy časového rozpisu.

