
 

 

 

 

1. KOLO AZB LIGY NAJMLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽIAKOV 

A ŽIAČOK 

Usporiadateľ: 

Atletický zväz Bratislavy v spolupráci so SAZ 

Termín a miesto: 8.7.2020 (streda) o 16:30 hod., športový areál prof. P. Gleska CAŠ STU,  

       Račianska ul. 103,Mladá Garda, Bratislava, 

 

Hlavní funkcionári: 

Riaditeľ pretekov:   Marco Adrien Drozda 

Hlavný rozhodca    Dominika Blašková   

Riadiaci súťaží AZB:    Dag Bělak 

Zdravotná služba:   SČK 

 

Kategórie a disciplíny: 

najmladší žiaci (2009 – 2010)  

60m, 150m, 600m, 1000m, 60m pr., diaľka, výška, kriketka, guľa 2kg, 

najmladšie žiačky (2009 – 2010)   

60m, 150m, 600m, 1000m, 60m pr., diaľka, výška, kriketka, guľa 2 kg, 

starší žiaci (2005 – 2006, prípadne mladší v rozsahu  pretekania sa svojej vekovej kategórie) 

60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 100m pr., 300m prek., 1500m prek., diaľka, výška,  

guľa 4 kg, disk 1kg, oštep 600g, kladivo 4 kg, žrď 

staršie žiačky (2005 – 2006, prípadne mladšie v rozsahu pretekania sa  svojej kategórie): 

60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 100m pr., 300m prek., 1500m prek., diaľka, výška,  

guľa 3 kg, disk 1kg, oštep 500g, kladivo 3kg, žrď 

Kontrolné preteky: 

dorastenci (2003-2004), juniori (2001-2002), muži (2000 a starší): 60 m a 300 m 

dorastenky (2003-2004), juniorky (2001-2002), ženy (2000 a staršie): 60 m a 300 m 

Prihlášky: 

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: 

http://statistika.atletika.sk/kalendar  

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 7.7.2020 (utorka) do 24:00 hod. Po 

tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. 

Prihláška  pretekára,  ktorá  bude  v  rozpore s rozsahom pretekania v SAZ nebude braná do 

úvahy. 

Hod diskom a kladivom – zodpovedná osoba Elena Révayová: 

Uskutoční sa na ŠG Ostredkova, Bratislava v utorok 7.7.2020 od , prihlášky prosím 

posielajte do 6.7.2020 do 20:00 na adresu: revayova@zoznam.sk . Info ohľadom času 

pretekov Vám poskytne p. Révayová. 

http://statistika.atletika.sk/kalendar


Obmedzenie štartu:  

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci „Rozsahu pretekania sa v 

SAZ“ svojej vekovej kategórie ( majstrovské a doplnkové disciplíny). 

Štartovné: 

- Kluby podieľajúce sa na zabezpečovaní kôl AZB neplatia štartovné. 

- Kluby AZB nepodieľajúce sa na zabezpečovaní pretekov - 1€ / pretekár 

- Mimo súťaž z klubov AZB - 5 € / pretekár  

- 5 zmien bezplatne za družstvo (súťaž družstiev AZB), ostatné zmeny 1€ za každú ďalšiu 

zmenu v prihláške. 
- dopis pretekára v deň pretekov 2 € 

 

Kancelária pretekov: 

Bude otvorená na štadióne prof.P.Gleska od 15:15 do ukončenia pretekov. Odhlásenie 

pretekára je možné urobiť najneskôr do 16:00.  

Prezentácia bude v kancelárii pretekov vykonaná vedúcim družstva najneskôr 30 min pred 

začiatkom prvej disciplíny. 

Šatne: 

Slúžia len na prezlečenie a usporiadateľ za odložené veci nezodpovedá.  

Priestory na rozcvičovanie:  

Pred začiatkom podujatia na celej ploche štadióna, počas pretekov je zákaz vstupu na trávnatú 

plochu štadióna z dôvodu konania súťaže - oštep a guľa. 

Základné výšky a zvyšovania: 

Skok do výšky: 

najml. žiaci – 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 163...cm  

najml. žiačky – 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 148,...cm 

st. žiaci – 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 158, 161, 164, 167, 170, ...cm  

st. žiačky – 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 158, 161,...cm 

Skok o žrdi : 

starší žiaci – 160, 180, 200, 220, 230, 240,....cm 

staršie žiačky - 160, 180, 200, 210, 220, 230, 240....cm 

Záverečné ustanovenia: 

a) Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, súťažného poriadku AZB 2020 a podľa 

týchto propozícií. 

b) Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.  

c) Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na 

štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov riadiaci súťaže. 

d) Jeden False start je povolený pre kategóriu mladších a najmladších žiakov a žiačok. 

e) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu a počet pokusov v 

technických disciplínach s ohľadom na počty prihlásených pretekárov. 

f) Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na 

technické usporiadanie pretekov.  

g) Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného 

zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam 

ÚVZ SR.  

h) V prípade potreby usporiadateľ s riadiacim súťaže môže v  disciplínach guľa, oštep, 

kriketka upraviť počet pokusov pretekárom len na tri. 



i) V disciplíne skok do diaľky majú všetci pretekári 3 pokusy. 

Počas konania pretekov je zakázané trénovať na štadióne prof. P.Gleska 

STU Bratislava a vstupovať do skladu a posilňovne klubu STU. 

 

Predbežný časový program - 8.7.2020 

16,30 100 m prek. st.žci diaľka st.žky, najml.žky výška najml.žci guľa najml.žky  
16,35 100 m prek. st.žky    oštep st.žky, st.žci 

16,50 60 m prek. najml.žci     

16,55 60 m prek. najml.žky     

17,05 60 m st.žci  žrď st.žci, st.žky   

17,15 60 m st.žky  výška najml.žky guľa najml.žci  

17,25 60 m najml.žci    kriketka najml.žci 

17,35 60 m najml.žky     

17,45 60 m kontrolky muž. k.     

17:50 60 m kontrolky žen. k.     

18,05 800 m st.žci diaľka st.žci, najml.žci   guľa st.žci  

18,10 800 m st.žky  výška st.žci   

18,20 600 m najml.žci    kriketka najml.žci 

18,25 600 m najml.žky     

18,30 1000 m najml.žci   guľa st.žky  
18,40 1000 m najml.žky  výška st.žky   

18,50 300 m prek. st.žci     

18,55 300 m prek. st.žky     

19,00 1500 m st.žci, st.žky     
19,10 300 m st.žci     

19,20 300 m st.žky     

19:30 300 m kontrolky muž.k.     

19:35 300 m kontrolky žen.k.     

19,45   150 m st.žci     

19,55 150 m st.žky     

20,05 150 m najml.žci     

20,15 150 m najml.žky     

20,25 1500 m pr. st.žci, st.žky     
    

najml. žci  - najmladší žiaci  

najml. žky  - najmladšie žiačky 

st. žci - starší žiaci 

st. žky  - staršie žiačky 


