Majstrovstvá SR mužov a žien v maratóne 2008
(jednotlivci a družstvá)
Usporiadateľ:
Z poverenia SAZ zabezpečuje Maratónsky klub Košice.
Majstrovstvá Slovenska v maratóne sa uskutočnia v rámci 85.ročníka Medzinárodného maratónu mieru
2008.
Termín a miesto konania:
5.októbra 2008 o 10:00 h, pred hotelom Slovan.
Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov:
Vedúci rozhodca:
Technický delegát:

Ing. Branislav Koniar / Ing. Emil Rusko
Ing. Miroslav Lakatoš
JUDr. Peter Filo, ml.

Prihlášky:
Zasielajú atletické oddiely na adresu

Maratónsky klub
Pri jazdiarni 1, P. O. Box F-24
043 04 Košice
Oddiely, ktoré pošlú prihlášku s úhradou štartovného najneskôr do 15.9.2007, zaplatia štartovné 300,- Sk za
1 pretekára. Neskôr prihlásení pretekári zaplatia štartovné v plnej výške 600,- Sk za 1 pretekára.

Bankový účet:
Názov účtu:
Maratónsky klub
Banka:
Všeobecná úverová banka a.s., Strojárenská 11, 042 31 Košice
Číslo účtu:
417 31-512 / 0200
Variabilný symbol : dátum narodenia pretekára vo forme ddmmrr (príklad : 28.9.1958 = 280958)
Štartujú:
V M-SR štartujú vopred prihlásení - registrovaní pretekári SAZ, kategórie muži a ženy (ročník narodenia
1988 a starší). Pretekári musia byť prezentovaní do 4.októbra.2008 – 20:00 hod.
Prezentácia:
V priestore Dolnej brány (Archeologické múzeum) na Hlavnej ulici v Košiciach.
3.októbra 2008 (piatok) 13.00 - 20.00 hod
4.októbra 2008 (sobota) 08.00 - 20.00 hod
V deň pretekov 5.októbra 2008 (nedeľa) nebude možná prezentácia a vyzdvihnutie štartového čísla s
čipom.
Informácie:
http://www.kosicemarathon.com
Finančné odmeny:
Maratónsky klub vypísal pre Majstrovstvá Slovenskej republiky v maratóne finančné odmeny:
1. miesto muži / ženy - jednotlivci
5.000,- Sk
2. miesto muži / ženy - jednotlivci
3.000,- Sk
3. miesto muži / ženy - jednotlivci
1.000,- Sk
Súťaž družstiev mužov a žien:
Pri prezentácii v kancelárii pretekov (3. – 4.10. 2008) musí byť odovzdané zloženie družstva (minimálne traja
a maximálne štyria pretekári).
Do družstva mužov a družstva žien môžu byť prihlásení maximálne štyria pretekári, z ktorých traja bodujú.
Hodnotené budú iba tie družstvá, ktoré budú mať bodovaných troch pretekárov. O výsledku družstva
rozhodne súčet umiestnení bodujúcich pretekárov každého družstva v redukovanom poradí. V prípade
rovnosti súčtu umiestnení o poradí rozhodne lepšie umiestnenie posledného (tretieho) bodujúceho pretekára
družstva. Redukované poradie bude vytvorené iba z bodujúcich pretekárov družstiev.
Upozornenie:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ
85.ročníka MMM 2008.

a ustanovení vydaných v propozíciách

Organizačné pokyny Majstrovstiev SR mužov a žien v maratóne 2008
(jednotlivci a družstvá)

Prihlášky:
Atletické oddiely prihlasujú pretekárov (ky) formou zoznamu, ktorý obsahuje meno, priezvisko,
adresu, dátum narodenia a klub, e-mailom na adresu:
info@kosicemarathon.com
alebo poštou na adresu: Maratónsky klub, Pri Jazdiarni 1, 043 04 Košice
Oddiely, ktoré pošlú zoznam prihlásených s úhradou štartovného do 15.9.2008 zaplatia štartovné
300,- Sk za jedného pretekára.
Neskôr prihlásení pretekári zaplatia štartovné v plnej výške 600,- Sk za 1 pretekára.
Prihlásení pretekári (ky) na M-SR v maratóne budú súčasne zaregistrovaní aj na 85. ročník MMM.
Kancelária pretekov a prezentácia:
Dolná brána (Archeologické múzeum) na Hlavnej ulici v Košiciach
3. októbra 2008 (piatok)
13:00 – 20:00 hod.
4. októbra 2008 (sobota)
08:00 – 20:00 hod.
V deň pretekov 5. októbra 2008 (nedeľa) prezentácia a vyzdvihnutie štartovného čísla nebude
možné!
Ubytovanie:
Usporiadateľ zabezpečí ubytovanie pre pretekárov (ky) a funkcionárov oddielov, ktorí si toto
objednajú súčasne s prihlásením pretekárov do 15.9.2008.
Ubytovanie je zabezpečené v Domove mládeže na Medickej ul. č. 2. Cena ubytovania je 250 -300,Sk na osobu/noc.
Úhradu ubytovania uskutočnia oddiely priamo na recepcii Domova mládeže v hotovosti.
Stravovanie usporiadateľ nezabezpečuje.
Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá
zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou
a pobytom v mieste ich konania.

