
 

 
                              
 

 

 

 
Organizátor :  Mesto Žiar nad Hronom   
Spoluorganizátor: MŠK Žiar nad Hronom, spol. s  r.o. – ATLETICKÝ KLUB,  

IV. Základná škola, Ul. Jilemnického č. 2, Žiar nad Hronom 
Technické  
Zabezpečenie:  Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s  r.o. 
   Mestské kultúrne centrum Žiar nad Hronom 
Termín:  26. máj 2012  
Prihlášky:  Mestský úrad, odbor správy majetku mesta p. Žiak, Ul. Š. Moysesa  č. 46,  

965 19 Žiar nad Hronom 
   045/678 7143, 0908 949 527 

Prihlásiť sa môžete aj v deň preteku pri prezentácii  
Uzávierka prihlášok  25.5.2012 o 20.00 hod.  
 

Informácie a  tel. 045/6787143, 0908 – 949 527   
prihláška na  www.ziar.sk , e-mail : jan.ziak@ziar.sk 
 
Štartovné:  1 €  do 15. mája 2012  
   3 €  od 16. mája 2012 a v deň preteku pri prezentácii 

Číslo účtu – 14621422/0200, VS -12345 
Prezentácia a 
kancelária preteku: II. Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom 
Šatne, úschova:   II. Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom 
Stravovanie:  II. Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom  
Lekárska pomoc: je zabezpečená organizátorom počas celého preteku 
 
Program:  09:00 – 12:00 hod.  prezentácia pretekárov 
   12:00 hod.  beh na 100 m – chlapci, dievčatá 

 A –  do 5 rokov (rok narodenia 2007 a mladší)   

 B –  6 a 7 rokov (rok narodenia 2006 a 2005)   
12:30 hod.                     BEH ZDRAVIA: 1 100 m pre rekreačných bežcov 

   13:00 hod.  ŠTART 3. ročníka, inline 
   od 15:30 hod.  Vyhlasovanie výsledkov 
      občerstvenie - obed  
 
Od 13.00 hod. bude v areáli II. ZŠ samostatná súťaž v disciplínach: inline, skok do diaľky z miesta, 
slalom na 20 m, hod penovou loptou pre deti  predškolský vek a deti I. st. ZŠ (roč. nar.: 2006, 2005, 
2004, 2003). 
 
KATEGÓRIE :  
MUŽI 

 M: absolútne poradie (rok narodenia 1994 a st.) 

 M40: vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1963 – 1972) 

 M50: vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1953 – 1962 ) 

 M60: vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1952 a skôr) 
 
ŽENY 

 Ž: absolútne poradie (rok narodenia 1994 a st.) 

 Ž40: vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1963 – 1972) 

 Ž50: vek 50 a viacej rokov (rok narodenia 1962 a skôr ) 
 
ŠTAFETOVÝ BEH 
V rámci 3. ročníka Žiarskeho mestského polmaratónu sa uskutoční ŠTAFETOVÝ BEH ( pre firmy, 
organizácie, rodiny a pod. )  4 x 5 271 m. V prípade záujmu môžu byť členovia štafety klasifikovaný aj 
v celkovom hodnotení 3. ročníka Žiarskeho mestského polmaratónu. 

http://www.ziar.sk/
mailto:jziak@ziar.sk


FINANČNÉ ODMENY 
 
M: absolútne poradie     Ž: absolútne poradie 
1. miesto – 165 €          1. miesto – 130 € 
2. miesto – 130 €             2. miesto – 110 € 
3. miesto – 100 €     3. miesto –   90 € 
4. miesto –   80 €     4. miesto –   80 €   
5. miesto –   70 €      5. miesto –   70 €  
 
M40:  vek 40 – 49 rokov:1963 – 1972   Ž40: vek 40 – 49 rokov: 1963 – 1972 
1. miesto – 80 €          1. miesto – 80 €       
2. miesto – 70 €           2. miesto – 70 € 
3. miesto – 60 €     3. miesto – 60 € 
 
M50:  vek 50 – 59 rokov:1953 – 1962   Ž50: vek 50 a viacej rokov: 1962 a skôr 
1. miesto – 70 €          1. miesto – 70 €       
2. miesto – 50 €           2. miesto – 50 € 
3. miesto – 40 €     3. miesto – 40 € 
 
M60:  vek 60 a viacej rokov: 1952 a skôr  Štafeta družstiev 
1. miesto – 70 €          1.-3.miesto - medaila       
2. miesto – 50 €            
3. miesto – 40 €      
 
 

Traťový rekord: 
 
MUŽI 
Imrich MAGYAR   AC Nové Zámky      1:08:54  
 
ŽENY 
Sylvia Šebestián AŠK Grafobal Skalica  1:25:28    
 
PREKONANIE REKORDU: 50 € 
 
Všetci pretekári  polmaratónu, behu zdravia a inline obdržia upomienkový predmet za účasť na 
polmaratóne. 
 
Popis trate: POLMARATÓN 
4 x okruh, ktorý má 5 271 m:  
Ul. M.R. Štefánika – Ul. D. Hrdinov – Ul. A. Kmeťa – Ul. P.O. Hviezdoslava – Svätokrížske námestie – 
Ul. SNP – Ul. P. Jilemnického – Ul. Tajovského – Ul. Sládkovičova – Ul. Dr. Janského – Ul. M.R. 
Štefánika 
 
Popis trate: BEH ZDRAVIA  
1 x okruh, ktorý mám 1 100 m:  
M.R. Štefánika – A. Dubčeka – Ul. Sládkovičova – Dr. Janského – M.R. Štefánika 
 
Občerstvovačky: 
Občerstvenie bude zabezpečené na Ul. SNP, Ul. P. Jilemnického pred IV. ZŠ a štart – cieľ. 
 
Po preteku je pripravený pre účastníkov polmaratónu a inline (kategória muži, ženy) spoločný 
obed v priestoroch jedálne na II. ZŠ v Žiari nad Hronom. 
 
Výsledky: 
Zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na stránke www.ziar.sk 

 
Protesty : 
Po zaplatení man. poplatku organizátorovi preteku vo výške 10 € max. do 30 min po zverejnení    
oficiálnych výsledkov. 

http://www.ziar.sk/


UPOZORNENIE:   
Všetci účastníci ŽMP sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie, mať pri sebe 
preukaz poistenca, 
- organizátor ŽMP nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s 
cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí, 
- pretekári štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 
Z.z. o  cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, 
- organizátor ŽMP neručí za stratu osobných vecí pretekárov počas preteku a zároveň upozorňuje 
pretekárov aby so sebou nenosili drahé, hodnotné veci. 
 
 
 
 
 
              Mgr. Ivan ČERNAJ  

         riaditeľ pretekov 

 
 
 
 
 
 

Propozície - inline 
 
Štart: 26.05.2012 (sobota) o 13.00 hod. 
Štartovné:  
Dorast, muži, ženy – 1 € 
  
 
Kategórie:  
 
Žiaci    – rok narodenia 1997 a ml. (súťaže v areáli II. ZŠ) 
Dorast (ky)   – rok narodenia 1994 a ml.  (1 krát okruh po trase polmaratónu–5271 m) 
Muži    – rok narodenia 1993 a st. (4 krát trasa polmaratónu) 
Ženy    – rok narodenia 1993 a st. (4 krát trasa polmaratónu) 
 
Prezentácia a  09:00 – 12:00 hod.  prezentácia pretekárov 
kancelária preteku: II. Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom 
Šatne, úschova:   II. Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom 
 

 
Odmeny:  
Vecné ceny získajú prví 3 dorastenci (ky), muži a ženy.  
Všetci pretekári sú povinní nastúpiť na štart pretekov s prilbou ! 


