
 

 

Východoslovenský atletický zväz 
Watsonova 4/A, 040 01 Košice 

 

 
PROPOZÍCIE 

Halové Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov v chôdzi dorastencov, 
dorasteniek, starších žiakov, starších žiačok, mladších žiakov a žiačok 

Bratislava, 15. február 2020 
 S  L  O  V  E  N  S  K  Ý    A  T  L  E  T  I  C  K  Ý    Z  V  Ä  Z

 
 
Termín a miesto:  15. február 2020 (sobota) od 18,00 hod. Hala Elán, Bratislava 
 
Usporiadateľ:  Východoslovenský atletický zväz. 
 
Vekové kategórie:  Dorastenci, dorastenky   2003 – 2004 

Starší žiaci, staršie žiačky   2005 – 2006 
Mladší žiaci, mladšie žiačky   2007 – 2008 

 
Funkcionári pretekov:  Riaditeľ pretekov : Ing. Vladislav Vovčko 
    Tajomník pretekov : Mária Kováčová   
                                        Hlavný rozhodca : Ing. Silvia Hanusová 
Disciplíny:    
Dorastenci:    3.000m chôdza  
Dorastenky:    3.000m chôdza  
Starší žiaci:    2.000m chôdza 
Staršie žiačky:  2.000m chôdza, 
Mladší žiaci:      2.000m chôdza 
Mladšie žiačky:   2.000m chôdza  
 
Prihlášky: 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na http://statistika.atletika.sk/kalendar. Prihláška 
pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 13.2.2020 (štvrtok) do 18,00 hod. Po tomto termíne 
systém automaticky prihlasovanie ukončí. Organizátor si vyhradzuje právo neprijať prihlášku 
pretekárov z klubov mimo VsAZ. 
 
Rozcvičovanie: 
Pred začiatkom podujatia na celej ploche, počas podujatia len vo vyhradenom priestore na ploche 
haly Elán alebo mimo plochy. 
 
Šatne:  V hale Elán len na prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá. 
 
Štartové čísla:   
Dostanú vedúci družstiev pri prezentácii po zaplatení zálohy 10,- €. Štartovné čísla odovzdajú vedúci 
družstiev v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy im bude vrátená záloha. Za stratu čísla 
usporiadateľ účtuje 5,- €. 
 
Prezentácia: 
Bude v kancelárii pretekov a bude ukončená o 17,30 hod. Štartovné čísla odovzdajú vedúci družstiev 
v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy im bude vrátená záloha. Za stratu čísla 
usporiadateľ účtuje 5,- €. 
 
Štartovné a poplatky:  
AO/AK zaplatí štartovné 2 € za pretekára, nenastúpenie na štart po ukončení prezentácie poplatok 2 
€ za každú disciplínu.  
 
Kancelária pretekov:  
Bude otvorená v hale Elán od 17,00 hod. do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno 
urobiť najneskôr do 17,30 hod., kedy musí byť potvrdený štart každého pretekára.  
 



Tituly:  
Víťaz disciplíny získava titul Majster VsAZ na rok 2020 v .... (disciplíne) v kategórii...... Pretekári na 1.-
3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a odmeny sa udeľujú iba v prípade, že preteky začali 
najmenej traja pretekári z dvoch AO/AK. Majstrom VsAZ a medailistami môžu byť iba občania SR 
registrovaní v SAZ a členovia AO/AK VsAZ.  
 
Úhrada : Účastníci štartujú na vlastné náklady alebo na náklady vysielajúceho AO/AK.  
 
Záverečné ustanovenie: Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním týchto propozícií. 
 
Základné výšky a zvyšovanie 

 
 

Košice, 4. február 2020 
 

Ing. Silvia Hanusová v.r. 
predseda VsAZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ČASOVÝ PROGRAM 
 

18,00 2.000m  chôdza St.žci St.žky Ml.žci Ml.žky 
18,30 3.000m  chôdza Dci, Dky 

 

 

                           
  
 

 

       


