
 

VAJNORSKÝ MINIMARATÓN 15.10.2022 
 

MAJSTROVSTVÁ ATLETICKÉHO ZVÄZU BRATISLAVY v cestnom 

behu na 10km a 5km 
 

BRATISLAVSKÁ ŠTUDENTSKÁ DESIATKA 

Otvorené preteky študentov VŠ v cestnom behu na 10km 
 

PROPOZÍCIE PRETEKOV 
 

Usporiadateľ: 

Mestská časť Bratislava - Vajnory v spolupráci s atletickým klubom MAC Rača,  

Atletickým oddielom TJ Slávia STU Bratislava a Atletickým zväzom Bratislavy. 
 

Termín pretekov: 

Sobota 15.10.2022 o 13:00 
 

Miesto pretekov (GPS): 

Bratislava – Vajnory, Park pod lipami (48°12'21.91"N 17°12'23.55"E) 
 

Organizačný výbor 

Predseda OV:  Ing.  Michal Vlček  

Podpredseda OV: Matej Farbula 

Člen OV:  Marián Zeman 

Zabezpečenie trate: Bc. Iveta Sušková 

Hospodár:  Oľga Bieliková 
 

Funkcionári pretekov 

Riaditeľ pretekov: Mgr. Dušan Štancel 

Hlavný rozhodca: Ing. Zdenek Národa 

Rozhodca na trati: Ing. Branislav Droščák,  PhD. 

Časomiera:  VOS-TPK, Dušan Richter 

Zdravotná služba: ID Care 
 

Prihlášky 

Dospelí: elektronicky na https://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/overview/7536 do 

13.10.2022, alebo do termínu, kedy organizátor z kapacitných dôvodov prihlasovanie zastaví. 

Prípadné neskoršie prihlášky budú umožnené na mieste štartu za zvýšenú úhradu. 
 

Detské kategórie: mailom na stancel.dusan@gmail.com prihlasovanie je neobmedzené. 

Prihlášku prosíme zaslať vopred, alebo sa prihlásiť najneskôr do 30 min pred jednotlivými 

kategóriami. 
 

Limity na počty súťažiacich 

5km  - cca 200 pretekárov. 

10km  - cca 500 pretekárov. 
 

Kancelária pretekov 

Bude otvorená v piatok 14.10.2022 cez deň do 18.00 hod. na MÚ Bratislava – Vajnory. 

Štartové čísla a balíčky sa budú dať vyberať aj pred pretekmi 15.10.2022 pri prezentácii od 

10.00 do 14.00 hod. - len dopredu prihlásení pretekári. 

 
 

https://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/overview/7536
mailto:stancel.dusan@gmail.com


 

Časový plán a kategórie:  

Štart detských kategórií   od 13.00 hod 

Chlapci  do 6 rokov (rok narodenia 2016 a mladší)  120m 

Dievčatá  do 6 rokov (rok narodenia 2016 a mladší)  120m 

Chlapci  7-9 rokov (rok narodenia 2015 - 2013)  250m 

Dievčatá  7-9 rokov (rok narodenia 2015 - 2013)  250m 

Chlapci  10-12 rokov (rok narodenia 2012 - 2010)  600m 

Dievčatá  10-12 rokov (rok narodenia 2012 - 2010)  600m 

Chlapci  13-15 rokov (rok narodenia 2009 - 2007)  1200m 

Dievčatá  13-15 rokov (rok narodenia 2009 - 2007)  1200m 
 

Štart rekreačných kategórií (5km)  14.00 hod 

Juniori + dorastenci 16-19 rokov (rok narodenia 2006 - 2003)  5km 

Juniorky + dorastenky16-19 rokov (rok narodenia 2006 - 2003)  5km 

Muži   nad 20 rokov (rok narodenia 2002 a starší)  5km 

Ženy   nad 20 rokov (rok narodenia 2002 a starší)  5km 

M/Ž Vajnoráci/-ky        5km 
 

Štart hlavnej kategórie (10km)  15.00 hod 

Muži   do 40 rokov (rok narodenia 2003 - 1983)  10km 

Ženy   do 40 rokov (rok narodenia 2003 - 1983)  10km 

Muži   do 50 rokov (rok narodenia 1982 - 1973)  10km 

Ženy   do 50 rokov (rok narodenia 1982 - 1973)  10km 

Muži   do 60 rokov (rok narodenia 1972 - 1963)  10km 

Ženy   do 60 rokov (rok narodenia 1972 - 1963)  10km 

Ženy   nad 60 rokov (rok narodenia 1962 a staršie)  10km 

Muži   do 70 rokov (rok narodenia 1962 - 1953)  10km 

Muži   nad 70 rokov (rok narodenia 1952 a starší)  10km 

M/Ž Vajnoráci/-ky bez obmedzenia veku     10km 

Študenti VŠ  (dátum narodenia 2004 – 1992)   10km 

Študentky VŠ  (dátum narodenia 2004 – 1992)   10km 
 

Upozornenie 

Pretekár môže súťažiť iba v jednej kategórii, kde bude hodnotený, okrem kategórie občania 

s trvalým pobytom v MČ Bratislava – Vajnory, tí môžu byť hodnotení v hlavnej kategórii 

/podľa veku narodenia/  a Vajnoráci. Pre veteránske kategórie je pre udelenie ceny podmienka 

minimálne 3 súťažiaci v kategórii.   
 

Štartovné + údaje o čísle účtu: 

16-59 rokov pri prihlásení a zaplatení do 13.10.2022  5km  6,00 € 

         10km  8,00 € 

Všetci súťažiaci prihlásení a platiaci po 13.10.2022 a na mieste 5km 10,00 € 

         10km 10,00 € 

Občania s trvalým pobytom v MČ BA-Vajnory     3,00 € 

Seniori nad 60 rokov a študenti VŠ prihlásení do 13.10.2022  3,00 €, neskôr plnú sumu 

Detské kategórie (do 15 rokov 2007 a mladší)     0,00 € 
 

Štartovné uhradené do 13.10.2022 obsahuje zapožičanie čipu, štartové číslo, pitný režim na 

trati, výsledková listina. 
 

Registračný poplatok, štartovné je konečný a nevratný. Výška registračného poplatku je 

uvádzaná na daný ročník v propozíciách pretekov. Registrácia je považovaná za platnú až po 



 

uhradení štartovného v plnej výške (rozhodujúcim okamžikom pre určenie konkrétnej výšky 

štartovného je deň platnej registrácie). Platba bezhotovostným prevodom musí byť uhradená 

na účte usporiadateľa do päť pracovných dní po registrácii, inak bude registrácia zrušená.  

  

Vyhodnotenie 

Vyhodnotenie bude prebiehať v priestoroch cieľa. 

Detské kategórie o 14.45 hod. 

Ostatné kategórie o 16.15 hod. 

 

Ceny a tituly 

Pre pretekárov na prvých troch miestach z každej kategórie sú pripravené medaile a vecné 

ceny.  
 

 

Trať pretekov: 

Detské kategórie - Baničova ulica. Trať pretekov vedie po cestách MČ Bratislava – Vajnory 

od Parku pod lipami a bude označená žltými šípkami na ceste. Všetky križovatky a otočky 

budú zabezpečené usporiadateľskou službou. Pred pretekármi pôjde cyklista. 

Trať má oficiálny certifikát SAZ na 5km a 10km. 
 

Šatne a sprchy: 

Šatne a sprchy budú zabezpečené v areáli Alviano, cca 400m od miesta štartu a cieľa. 

Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni (tá slúži iba na prezlečenie) a tak isto ani 

za veci odložené pri trati. 
 

Občerstvenie: 

Občerstvenie bude zabezpečené na štarte a v cieli. 
 

Záverečné ustanovenia 

Súťaží sa podľa pravidiel SAZ (IAAF) a týchto propozícií. Je potrebné dodržiavať aj pravidlá 

cestnej premávky (zákon NRSR 8/2009 Z.z.), súťažiaci bežia vždy po pravej strane vozovky. 

Pretekov sa zúčastňujú len pretekári s dobrým zdravotným stavom, ktorí súhlasia 

s podmienkami štartu. Každý pretekár pozná svoj zdravotný stav a je schopný zhodnotiť 

riziko behu pre svoje zdravie. Súhlas potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovej 

listiny, za deti podpisuje súhlas rodič, alebo zákonný zástupca. 

Pretekári sú povinní sa riadiť pokynmi mestskej polície a usporiadateľskou službou. 

Pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. 

Fotodokumentácia z pretekov môže byť použitá na propagáciu športovej činnosti MČ 

Bratislava – Vajnory a ostatných spoluorganizátorov pretekov. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny, alebo úpravy týchto propozícii v prípade 

nepredvídaných okolností. 


