Majstrovstvá SR mužov a žien v maratóne 2019
(jednotlivci a družstvá)
v rámci 96. ročníka MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU
Usporiadateľ
Z poverenia Slovenského atletického zväzu zabezpečuje usporiadanie pretekov Majstrovstiev Slovenska
v maratóne (ďalej aj MSR) Maratónsky klub Košice.
Miesto konania
Košice, Slovensko
Termín a miesto štartu
6. októbra 2019 o 09:00 h, na Hlavnej ulici v Košiciach
Hlavní funkcionári
Riaditeľ pretekov:
Vedúci rozhodca:
Inštruktor rozhodcov:
Športovo technický delegát:
Delegát SAZ:

Ing. Branislav Koniar
Ing. Silvia Hanusová
Ing. Emil Rusko
určí SAZ
určí SAZ

Disciplíny:
Maratón – muži, Maratón - ženy (jednotlivci a družstvá)
Účastníci MSR v maratóne:
Na MSR v maratóne štartujú vopred prihlásení pretekári v kategóriách muži a ženy (ročník narodenia 1998
a starší), ktorí sú riadne registrovaní v Slovenskom atletickom zväze.
Prihlášky:
Pretekári sa na MSR prihlasujú cez online registráciu MMM na webovej stránke
www.kosicemarathon.com!
Pretekár prihlasujúci sa na MSR v maratóne si v procese online registrácie na disciplínu Maratón
MMM zaškrtne na to určené doplňujúce políčko a vyberie svoj klub v znení a tvare ako je určené na
zozname klubov SAZ.
Termín uzávierky prihlášok na Majstrovstvá SR v maratóne mužov a žien je 31.7.2019.
Pretekári prihlásení na MSR v maratóne budú súčasne zaregistrovaní a vyhodnocovaní aj v disciplíne
Maratón na 96. ročník MMM.
Súťaž družstiev mužov a žien
Zloženie družstva (minimálne traja a maximálne piati pretekári) nahlasuje klub e-mailom na
info@kosicemarathon.com, najneskôr do 31.8.2019.
Zloženie družstva môže byť dodatočne upresnené na prezentácii v dňoch 4.10. a 5.10.2019.
Za družstvo bodujú traja pretekári s najlepším umiestnením. Hodnotené budú iba tie družstvá, ktoré budú
mať troch bodovaných pretekárov. O umiestnení družstva rozhodne súčet umiestnení bodujúcich pretekárov
každého družstva v redukovanom poradí (t.j. poradie zostavené iba z bodujúcich pretekárov). V prípade
rovnosti súčtu umiestnení o poradí rozhodne lepšie umiestnenie posledného (tretieho) bodujúceho pretekára
družstva.
Štartovné na MSR v maratóne:
Výška štartovného pre účastníkov MSR v maratóne je 15,- EUR, za podmienky, že sa pretekár zaregistruje
a zaplatí štartovné do 31.7.2019.
Neskôr prihlásení pretekári zaplatia štartovné v plnej výške ako je stanovené v propozíciách MMM
2019.
Možnosti platby:
▪ Platobnou kartou
Platba kartou je primárnym a odporúčaným spôsobom platby počas On-line registrácie Účastníka MMM a
garantuje mu nespochybniteľné a okamžité právo účasti pri splnení ostatných podmienok.
Spôsob a postup platby kartou je vysvetlený priamo v registračnom systéme.
▪ Bankovým prevodom
Platba bankovým prevodom je doplnkovým spôsobom platby, pričom Účastník musí počítať s časovým
oneskorením pripísania prostriedkov na účet Organizátora i s faktom, že tento postup môže spôsobiť
neúplnosť a neukončenosť celej registrácie z dôvodov chybných a oneskorených postupov na strane

Účastníka.
Údaje pre platbu bankovým prevodom
Názov účtu: Maratónsky klub
Banka: Všeobecná úverová banka a.s., Štúrova 27/A, 042 31 Košice
IBAN: SK36 0200 0000 0000 4173 1512
BIC/SWIFT: SUBASKBX
Súčasťou platby bankovým prevodom je Variabilný symbol, ktorým je číslo pridelené pri On-line registrácii
na MMM, pre účely identifikácie platby.
Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora
je považovaná na neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu
komunikáciu s Účastníkom.
Ceny
Pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach v súťaži jednotlivcov mužov, žien a v súťaži družstiev
dostanú medaily a diplomy.
Finančné odmeny
Organizátor vypíše pre Majstrovstvá Slovenskej republiky v maratóne finančné odmeny.
Získanie finančnej odmeny za umiestnenie na Majstrovstvách SR v maratóne a súčasne za celkové
umiestnenie v maratóne na MMM 2019 sa navzájom nevylučujú.
Prezentácia
4. októbra 2019 (piatok) 10.00 - 20.00 hod
5. októbra 2019 (sobota) 09.00 - 20.00 hod
Pretekári sa musia odprezentovať do 5. októbra 2019 do 20:00 hod.
V deň pretekov 6. októbra 2019 (nedeľa) nebude možná prezentácia a vyzdvihnutie štartového čísla s
čipom.
Pretekári sa musia dostaviť na štart v nedeľu 6.10.2019 včas, najneskôr do 8:40 hod.
Ubytovanie
Usporiadateľ zabezpečuje pre záujemcov ubytovanie v školskom internáte, Medická 2, Košice.
Pretekári si môžu toto ubytovanie rezervovať v procese online registrácie na MMM.
Funkcionári klubov, ktorí sa pretekov nezúčastňujú si môžu ubytovanie rezervovať e-mailom na
info@kosicemarathon.com, najneskôr do 31.7.2019, alebo do naplnenia kapacity.
Upozornenie
Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku Slovenského atletického zväzu a ustanovení
uvedených v propozíciách 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru.
Podmienky účasti ďalej upravujú Všeobecné podmienky MMM, ktoré sú záväzné pre každého
registrovaného Účastníka MSR.
Informácie
http://www.kosicemarathon.com, info@kosicemarathon.com

