Majstrovstvá VsAZ 2021 v polmaratóne jednotlivcov mužov a žien
v rámci 25. ročníka Čečehovského Polmaratónu
Usporiadateľ: Z poverenia VsAZ zabezpečuje BK Steel Košice.
Termín a miesto konania: 26.septembra 2021 Čečehov
Štart: o 13:00 hod pred obecným úradom v Čečehove
Cieľ: pred obecným úradom v Čečehove
Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov: Ing. Silvia Hanusová
Vedúci rozhodca: : Peter Buc
Prihlášky: Pretekári sa registrujú online na stránke www.pretekaj.sk a do kolónky LICENCIA musia
uviesť SAZ, najneskôr do 24.9.2021
Štartujú: Prihlásení pretekári registrovaní v SAZ, ročník narodenia 2003 a starší.
Prezentácia a šatne : prezentácia bude prebiehať v amfiteátri /za obecným úradom /
z dôvodu pandémie COVID 19 organizátor neposkytuje šatne !!!
Trať: Dĺžka trate je 21097,5 m a je oficiálne zmeraná a certifikovaná. Vedie obcami Čečehov,
Jastrabie, Iňačovce, Zemplínska Široká, Michalovce - časť Vrbovec, Čečehov. Celý povrch trate je
asfaltový a má nulové prevýšenie.
Preteky sa bežia bez obmedzenia cestnej premávky. Povinnosťou pretekárov je bežať po pravej
strane vyznačenej trate. Pri porušení tohto pravidla hrozí pretekárovi diskvalifikácia. Pretekári
absolvujú preteky na vlastné nebezpečie. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
príkazy príslušníkov polície a usporiadateľov.
Protesty:
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov alebo ktoré vznikli počas pretekov sa musia podať ústne
vedúcemu rozhodcovi do 15 minút po úradnom vyhlásení výsledkov. V prípade nedoriešenia vedúcim
rozhodcom, sa podáva protest písomne do 30 minút po úradnom vyhlásení výsledkov v kancelárii
pretekov v mieste cieľa s vkladom 10,- EUR.
Bezpečnostné zabezpečenie:
policajný doprovod , sanitka, lekár, vozidlá usporiadateľa pretekov všetko v kompetencii organizátora
Čečehovského polmaratónu OcÚ Čečehov.
Ceny:
Víťaz získava titul - Majster VsAZ na rok 2021 v polmaratóne. Pretekári na 1.-3. mieste dostanú
medailu a diplom. Medaile Majstrovstiev VsAZ sa udeľujú iba v prípade, že odštartovali najmenej traja
pretekári registrovaní v SAZ.
Záverečné ustanovenia :
Preteky sa uskutočnia podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ a týchto propozícií.
V Košiciach, 20.9.2021
Peter Buc, v.r.
riaditeľ pretekov

Ing. Silvia Hanusová, v.r.
vedúci rozhodca

