
 

 

 

 

       European Athletics Race Walking Permit Meeting Dudinska 50 

 

39 ediție Dudinská 50 

 

Campionatele Naționale din Republica 

Slovacă, Republica Cehă, Ungaria, Polonia,  

Croația și România 

 

50 km marș - masculin și feminin 

 

 

 

DUDINCE – 21 martie 2020 

 

 



 

 

 

Înregistrare și acreditare 

 

Pentru a vă înregistra la competiție, vă rugăm să completați formularul de 

înscriere pe linkul:   

https: //statistika.atletika.sk/prihlaska/PublicRegistration/Index/1736 

până miercuri 18 martie 2020  ora 12 a. m. 

50 km marș  Bărbați și femei - taxă  20 € 

Taxa de participare trebuie plătită : 

- prin transfer bancar în contul IBAN SK27 0200 0000 0001 6883 6012, 

Slovenský atletický zväz, Bajkalska 7A, Bratislava până la data de18 martie 

2020 (miercuri) ora 18.00. Vă rugăm să introduceți numele complet al 

sportivului în mesajul destinatarului. 

 - După acest termen, este posibil să plătiți taxa de intrare numai în numerar în 

biroul de competiție, vineri 20 martie 2020 până la ora 18.00.  

Taxa de intrare nu este rambursabilă!  

Pachetul de pornire include numărul de concurs și cip.  

Toți sportivii, care trec linia de sosire la cursa de 50 km, vor primi medalia 

participantului. 

 



 

 

Termenul limită pentru a intra în turul final pentru 50 km este 

de 5:00:00 pentru bărbați și 5:20:00 pentru femei.  

Biroul de concurs 

 Oficiul de concurs va fi deschis în primărie vineri 20 martie 2020 de la 10:00 

la 18:00. iar sâmbătă, 21 martie 2020, de la 6 a.m. până la sfârșitul 

competiției.  

Acreditare  

Toți sportivii (sau conducătorii echipei lor) trebuie să raporteze biroului de 

competiții vineri 20 martie 2020 până la 6 p.m., pentru a efectua procedura de 

acreditare și pentru a primi pachetul de start. 

Call room 

 Toți participanții trebuie să se prezinte la camera de apel (situată la 30 de 

metri de linia de start ) nu mai târziu, cu 15 minute înainte de evenimentul lor, 

 Zona de penalizare  

Zona de proprietate va fi folosită pentru toate evenimentele, cu excepția 

curselor de 1 km, în conformitate cu regula WA 54.7.3. 

Vestiare 

Vestiarele vor fi amplasate aproape de camera de apel. Organizatorul nu este 

responsabil pentru nicio pierdere sau deteriorare a articolelor rămase în 

spațiile respective. 

 



 

 

PROGRAM 

7: 45 - Ceremonia de deschidere 

8: 00 - 50 km Bărbați / femei, 35 km Bărbați U23 

9: 30 - 10 km Bărbați / femei U20, Bărbați U18 

12: 45 - 1 km Băieți / fete U12 12: 551 km Băieți / fete U14  

13: 10 - 5 km Masters Bărbați / femei, fete U183 km Băieți / fete U16  

13: 45 - 1 km de marș pentru toată lumea 

14: 00 - 20 km Bărbați / femei 

14: 40 - Ceremonia de victorie a Campionatelor Naționale din Romania, 

Ungaria, Polonia, Croația, Republica Cehă și Slovacia 

16: 00 - Ceremonia de 50 km Bărbați / Femei, 20 km Bărbați / Femei, 10 km 

Bărbați / Femei U20 

Control doping:  

Asigurat de Agenția Slovacă Antidoping în conformitate cu regulile WA 

(World Athletics) 

Serviciul medical, primul ajutor  

Acesta va fi oferit în timpul cursei pe circuit. Toți participanții pornesc pe 

riscul lor și sunt responsabili să-și aranjeze propria asigurare pentru acoperirea 

cheltuielilor în caz de boală sau vătămare în timpul călătoriei și în timpul 

evenimentului. 



 

 

 

CAZARE 

 

Organizatorul plătește 2 nopți de cazare sportivilor care se află pe lista 

clasamentului WA 2019 în categoriile TOP 50 in 50 km Bărbați, 20 km 

Bărbați și 20 km Femei. Șederea începe cu cina și se termină cu micul dejun.  

Toți sportivii care îndeplinesc criteriul raking  în TOP50 - nu trebuie decât să-

și adreseze unitatea de cazare, prin e-mail la monikasliacka@gmail.com nu 

mai târziu de 11thMarc h 2020. Dacă nu reușesc acest lucru, vor pierde 

posibilitatea de a câștiga acomodarea organizatorului.  

Toți ceilalți sportivi și persoane însoțitoare (antrenor, medic, fizioterapeut, 

șofer etc.) își plătesc singuri cheltuielile.  

 

Toți participanții, care nu se află în clasamentul TOP 50 WA pentru anul 

2019, își vor  rezerva și plăti singuri pentru cazarea lor.  

 

Vezi mai jos lista cu opțiunile de cazare: 

Kúpele Dudince, a.s. 

 Kúpeľná 106962 71, Dudince 

Tel: +421 45 550 44 44, +421 45 550 33 33 



 

 

Email: rezervacie@kupeledudince.sk 

www.kupeledudince.sk 

Hotel Prameň 

K. Braxatorisa 8 

962 71 Dudince  

Tel: +421 915 532 513 

Email: info.pramen@gmail.com 

https://www.dudincepra men.sk 

 

Hotel Hviezda Dudince 

Okružná 123,  

962 71 Dudince 

Tel: +421 917 114 236 

Email: rezervacie@hviezda-dudince.sk 

https://hviezda-dudince.sk/ 

Kúpele Diamant Dudince 

Kúpeľná 107 

962 71 Dudince 

Tel: +421 45 5502 111 



 

 

E-mail: diamant@diamant.sk 

https://www.kupelediamant.sk 

 

 

 

Penzión Gabika 

Viničná 5 

Tel: + 421 905 259207 

e-mail:penziondudince@penziondudince.sk 

 

Hotel Jantár 

Kúpeľná 98 

Tel: +421 45 5583 061 

e-mail:rezervacie@jantardudince.sk 

 

Hotel Flóra Dudince 

Kúpeľná 101 

Tel: +421 45 5583 132, 742, 743, 744 

e-mail: hotelfloradudince@stonline.sk 



 

 

Penzión U Mlynárky 

K.Braxatorisa 2 

Tel: +421 45 555 19 11 

e-mail: penzion@umlynarky.sk 

 

 

Penzión Eva 

A. Kmeťa 358 

Tel: +421 45 5583 005 

e-mail: penzionevadudince@gmail.com 

 

PENTRU MAI MULTE DETALII ACCESAȚI : 

https://statistika.atletika.sk/admin/media/propozice/ilovepdf_merged%20(21).pdf 

sau luați legătura cu antrenorul federal pentru probele de marș 

OCTAVIAN MĂZĂRAN, tel. 0742.040.375     

https://statistika.atletika.sk/admin/media/propozice/ilovepdf_merged%20(21).pdf

