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42.ročník Dudinská 50 

Národné majstrovstvá Slovenskej republiky, Českej republiky, Chorvátska, 

Litvy, Maďarska, Poľska a Rumunska v chôdzi na 35 km mužov a žien 
 

 

 

DUDINCE – 25.03.2023 
 
 

Aktualizované 7.3.2023 
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USPORIADATEĽ 
 

Slovenský atletický zväz  

Slovenská atletika s.r.o. 

 Mesto Dudince 

 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR 

Predseda OV    Peter Korčok  

Technický delegát WA   Miloslav Lapka  

Technický delegát SAZ   

Riaditeľ pretekov   Július Korčok  julokorcok@gmail.com 

Hlavný rozhodca   Peter Filo  

Registrácia    Veronika Ľašová lasova@atletika.sk 

Doprava    Monika Sliacka monikasliacka@gmail.com 

Vrchník chôdze   Martin Škarba  

 

 
 



Gold Level World Athletics Racewalking Tour Meeting Dudinska 50 
 

 

 

PROPOZÍCIE 

REGISTRÁCIA A PRIHLÁŠKY 
 

Prihlasovanie slovenských atlétov na preteky bude iba systémom „online“ do 19.03.2023 do 24:00, po 

tomto termíne sa prihlasovací systém automatický uzavrie. 

 

Prihlasovanie jednotlivcov registrovaných v SAZ prebieha on-line na webovom portáli:  

https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=65194&idGroup=9 

 

Prihlášky zahraničných pretekárov treba poslať na mail lasova@atletika.sk. Prihláška musí obsahovať: Meno, 

Priezvisko, Pohlavie, Dátum narodenia, Disciplínu, Klub, Krajinu a osobný rekord. 

 

V prípade záujmu národných atletických zväzov o usporiadanie národných šampionátov je potrebné požiadať 

usporiadateľa – Slovenský atletický zväz na emailovej adrese kirnova@atletika.sk. Prihlasovanie národných 

šampionátov krajín je možné najneskôr do 28.2.2023 

 
Štartovné pre všetkých prihlásených pretekárov je nasledovné:  

35 km chôdza muži a ženy 30,00 € 

20 km chôdza muži a ženy 30,00 € 

10 km chôdza juniori, juniorky a dorastenci 10,00 € 

5 km chôdza dorastenci, dorastenky, veteráni 10,00 € 

3 km chôdza starší žiaci a staršie žiačky 5,00 € 

1 km chôdza mladší žiaci a mladšie žiačky 5,00 € 

1 km chôdza najmladší žiaci a najmladšie žiačky 5,00 € 

 
 

Štartovné poplatky je možne uhradiť len v hotovosti v kancelárii pretekov. V prípade, že prihlásený pretekár 

nenastúpi na štart, štartovné sa nevracia! 

Štartovací balíček obsahuje: tričko podujatia, štartové číslo 

 

 

 

https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=65194&idGroup=9
mailto:lasova@atletika.sk
mailto:kirnova@atletika.sk
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PROGRAM PRETEKOV 

 
35km chôdza muži a ženy 

20 km chôdza muži a ženy 

10 km chôdza juniori a juniorky (roč. narodenia 2004-2005) 

10 km dorastenci (roč. narodenia 2006-2007) 

5 km dorastenci a dorastenky (roč. narodenia 2006-2007) 

5 km veteráni a veteránky (roč. narodenia 1988 a starší 

3 km starší žiaci a žiačky (roč. narodenia 2008-2009) 

1 km mladší žiaci a žiačky (roč. narodenia 2010-2011) 

1 km najmladší žiaci a žiačky (roč. narodenia 2012-2013) 

 

Časový limit pri vstupe do posledného kola pre 35 km mužov a žien je 3:45:00. 

 

Kancelária pretekov 

Kancelária pretekov bude otvorená na Mestskom úrade 24.03.2023 od 13:00 hod. do 19:00 hod a 25.03.2023 od 6:00 

do ukončenia pretekov. 

 

Prezentácia výprav 

V kancelárii pretekov 24.03.2023 do 19:00 hod. 

Prezentácia pretekárov musí byť ukončená najneskôr v piatok 24.03.2023 do 19:00 hod. 

 

Penalty zóna 

Penalty zóna bude použitá pri všetkých disciplínach, okrem 1 km, podľa pravidla 54.7.3. svetovej atletiky 

 

Prezentácia 

Na disciplínu končí 15 minút pred štartom vo zvolávateľni /cca 30m od štartu/. 

 

Protesty 

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne 

vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na 

vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky). 

 

Šatne 

Šatne sa budú nachádzať v blízkosti zvolávateľne, budú k dispozícii osobitne pre mužov aj ženy. Usporiadateľ 

nezodpovedá za odložené veci pretekárov 
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ČASOVÝ ROZPIS PRETEKOV 
 
8:10 Otvárací ceremoniál 

8:30 35 km muži  

8:31 35 km ženy  

12:00 5 km dorastenci, dorastenky, veteráni a veteránky 

 3 km starší žiaci a žiačky 

12:30 1 km mladší žiaci a žiačky, najmladší žiaci a žiačky 

13:10 20 km ženy a muži 

 10 km juniori, juniorky, dorastenci 

13:30 13:30 Vyhlásenie výsledkov národných majstrovstiev na 35km muži a ženy 

15:00 Vyhlásenie výsledkov 35 km muži a ženy a 20km muži a ženy 

 

 

Dopingová kontrola: 

Zabezpečuje Slovenská antidopingová agentúra v súlade s pravidlami WA (World Athletics) 

 

Lekárska služba, prvá pomoc 

Bude zabezpečená počas pretekov na trati. Účastníci štartujú na vlastné riziko a sú zodpovední za poistenie na 

pokrytie nákladov pre prípad ochorenia, zranenia počas cesty aj počas podujatia. 

 

Vyhlasovanie výsledkov: 

Mládežníckych kategórií a veteránov bude do 30 minút od ukončenia disciplíny. 

 

Opatrenia COVID 19: 

Organizácia pretekov prebieha na základe opatrení MŠVVaŠ SR a v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu 

verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží. 
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FINANČNÉ PRÉMIE 
 
 

Víťazi v kategórii na 35 km muži a ženy 

1. miesto 1 000 € 

2. miesto 700 € 

3. miesto 500 € 

 
 

Víťazi v kategórii na 20 km muži a ženy 

1. miesto 700 € 

2. miesto 500 € 

3. miesto 300 € 

 
Finančné prémie v chôdzi na 20km muži a ženy budú vyplatené v plnej výške pri dosiahnutí času: 

M: 1:25:00 a Ž: 1:33:00. 

Pri nedosiahnutí uvedeného limitu budú finančné prémie znížené na 50%. 

 

 
 
 
 
 
 

Vyplácanie finančných odmien sa uskutoční až po vydaní oficiálnych výsledkov a to poukázaním prostriedkov na účet 

pretekára v banke. Číslo účtu nahlási pretekár e-mailom na Slovenský atletický zväz (mail: office@atletika.sk). Víťazov 

jednotlivých kategórií bude organizátor po vydaní oficiálnych výsledkov kontaktovať. 
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UBYTOVANIE 

 
Si zabezpečujú účastníci samostatne. 

 

 

DOPRAVA 

 

Požiadavky športovcov a výprav na prepravu z letiska do Dudiniec a z Dudiniec na letisko je potrebné nahlásiť Monike 

Sliackej (+421 905 672 628) na mailovú adresu: monikasliacka@gmail.com najneskôr do 17.03.2023. Platba za 

dopravu bude realizovaná usporiadateľovi v kancelárii pretekov pri prezentácii v hotovosti. 

 

Je potrebné nahlásiť presné informácie: 

• meno a priezvisko každej prepravovanej osoby 

• miesto, deň a čas príletu 

• miesto, deň a čas odletu 

 

 

Preprava bude zabezpečená z: 

BRATISLAVA - DUDINCE 45.-EUR/osoba 

VIEDEŇ - DUDINCE 60.-EUR/osoba 

BUDAPEŠŤ – DUDINCE 40.-EUR/osoba 

 

DUDINCE - BRATISLAVA 45.-EUR/osoba 

DUDINCE - VIEDEŇ 60.-EUR/osoba 

DUDINCE – BUDAPEŠŤ 40.-EUR/osoba 

mailto:monikasliacka@gmail.com
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MAPA TRATE 
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PARTNERI 
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