
Aktualizované 11.02.2021 

 

 

ELÁN MÍTING 
20. ročník 

 

 

 

Termín a miesto: 

14. februára 2021 (nedeľa) o 14:00 hod., športová hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava 

48°09'51.31"N 17°08'25.47"E 

 

Usporiadateľ: 

Slovenský atletický zväz 

 

Hlavní funkcionári:  

Riaditeľ pretekov:   Marco Adrien Drozda  drozda@atletika.sk    

Vedúci rozhodca:   Branislav Droščák brano.droscak@gmail.com  

Technický riaditeľ:   Bělák Dag  dagbelak@gmail.com   

Športovo – technický delegát: Róbert Mittermayer mittermayer@atletika.sk 

Delegát SAZ:    Martin Pupiš  pupis@atletikasvk.sk  

 

Štartujú: 

Pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2001 a starší, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa 

svojej vekovej kategórie (2002-2003). 

Štartovať môžu len pretekári a pretekárky starší ako 18 rokov! 
 

Disciplíny: 

Muži: 60 m, 400 m, 3000 m, 60 m prekážok, skok do diaľky, trojskok, skok do výšky, 

vrh guľou 

Ženy: 60 m, 400 m, 60 m prekážok, skok do diaľky, trojskok, skok do výšky, vrh guľou 

 

- V behoch na 60 m a 60 m prekážok sa pobežia dve série behov. 

- Prvá séria sa nasadzuje do behov podľa doteraz dosiahnutých časov a druhá séria sa nasadzuje 

do behov podľa časov dosiahnutých v prvej sérii.  

- V technických disciplínach majú všetci pretekári 6 pokusov. 

 
 

Prihlášky: 

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: 

http://statistika.atletika.sk/kalendar  

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 10.02.2021 (streda) do 24:00 hod. Po 

tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  

Zahraniční pretekári sa prihlasujú športovo-technickému delegátovi na mail 

mittermayer@atletika.sk  

Výber pretekárov s povoleným štartom bude zverejnený 11.02.2021 na webe SAZ –  atletika.sk 
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Obmedzenie štartu:  

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

svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny). 

V jednotlivých disciplínach budú štartovať nasledovné maximálne počty pretekárov: 

60 m    16 pretekárov pre každú kategóriu 

60 m prek.   8 pretekárov pre každú kategóriu 

400 m    8 pretekárov pre každú kategóriu 

3000 m - muži   12 pretekárov 

Vrh guľou - muži  8 pretekárov 

Skok do výšky  8 pretekárov pre každú kategóriu 

Skok do diaľky  6 mužov + 6 žien 

Trojskok   6 mužov + 6 žien 

 

Usporiadateľ má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak 

by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

 

Kancelária pretekov: 

Bude otvorená v hale od 12:00 hod. do ukončenia pretekov. Pretekár dostane pri prezentácii dve 

štartové čísla. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné 

počas pretekov. Prezentácia najneskôr jednu hodinu pred začiatkom disciplíny. 

Zvolávateľňa:  

Pretekári sa prezentujú pred každým štartom v priestore zvolávateľne, ktorá sa nachádza pri štarte 

na 60 m, odkiaľ budú odvedení do súťažných sektorov. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, 

štartových čísiel a obuvi. 

Koniec prezentácie je stanovený na: 

- 15 minút pre bežecké disciplíny, 

- 30 minút pre technické disciplíny. 

 

Kontrola náčinia:   

Vo vrhu guľou bude použité náčinie s plastovým povrchom dodané zo SAZ. 

 

Šatne: 

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie. 

Za odložené veci usporiadateľ neručí. 

 

Rozcvičovacie priestory: 

Budú výlučne vo vyhradenom priestore na ploche haly ELÁN.  

 

Zdravotná služba: 

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia. 

 

Výsledky:   

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1  
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Technické ustanovenia: 

a) Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa 

dopingovej kontrole. SAZ je povinný zabezpečiť podľa príslušných pokynov podmienky 

na túto kontrolu.  

b) Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených 

(menia sa flexibilne podľa prebiehajúcich disciplín). 

c) Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje 

spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď). 

d) V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou 

klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu. 

e) V trojskoku je vzdialenosť odrazového brvna od bližšieho okraja doskočiska u mužov 13 m 

a 11 m, u žien 11 m a 9 m.  

f) Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia. 

g) Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách. 

h) Všetci pretekári, tréneri a organizačný tím budú musieť podstúpiť antigénové testy 

na koronavírus (pokiaľ sa nepreukážu negatívnym  výsledkom  RT-PCR alebo 

antigénového testu nie starším ako 12 hodín, prekonaním ochorenia v posledných 3 

mesiacoch alebo očkovaním). 

Testovanie bude prebiehať: 

14.2. (nedeľa) – od 11:00 – zadný bočný vstup do ŠH Elán 

Po absolvovaní testovania s negatívnym výsledkom bude môcť pretekár/organizátor 

vstúpiť do ŠH Elán.  

Organizátor uhradí náklady spojené s testovaním pre pretekárov, trénerov a organizačný 

tím.  

 

Záverečné ustanovenia: 

a) Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií. 

b) Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť. 

c) Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú 

včas uverejnené ako záväzné úradné správy.  

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

štarte a postupový kľúč určuje športovo - technický delegát. 

e) Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po 

dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart 

vplyv na technické usporiadanie pretekov.  

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

zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam 

ÚVZ SR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Časový program - Elán míting 

 

 

Nedeľa 14. februára 2021 

 

14:00   3000 m M  

14:50 Otvorenie pretekov     

15:00 60 m prek. Ž I. séria  trojskok Ž + M výška Ž  

15:10  60 m prek. M I.séria 

15:20 60 m Ž I. séria 

15:30 60 m M I. séria        

15:50 60 m prek. Ž II. séria       

16:00 60 m prek. M II. séria diaľka Ž + M  výška M  guľa M + Ž 

16:10 60 m Ž II. séria      

16:20 60 m M II. séria       

16:40 400 m Ž           

16:50 400 m M         

        

      

 

Opatrenia Covid19 

 

- Pred vstupom do haly pretekár absolvuje povinné testovanie na COVID19, pokiaľ nebude 

disponovať negatívnym  výsledkom  RT-PCR alebo antigénového testu nie starším ako 12 

hodín, potvrdením o prekonaní ochorenia v posledných 3 mesiacoch alebo očkovaním. 

- Hromadné podujatia športového charakteru – Elán míting, sa uskutoční bez 

obecenstva!!!  

- Vstup a pohyb v priestore ŠH Elán bude umožnený všetkým osobám vrátane pretekárov iba s 

rúškom resp. iným prekrytím horných dýchacích ciest (buffka, šatka), po dezinfekcií rúk, 

s dodržiavaním rozostupov 2 metre medzi osobami, mimo pretekárov počas súťažnej aktivity.  

- Organizačné pokyny k pretekom: 

- https://www.atletika.sk/wp-content/uploads/2021/02/Organizacne-pokyny_Elan-miting-

14-02-2021.pdf  

- Všetky informácie a pokyny k mítingu nájdete na tomto linku: 

- https://www.atletika.sk/pokyny-a-informacie-k-elan-mitingu/  

 
 

Pravidlá hromadných podujatí SR:  

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_11-1-2021.pdf  

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_8_2021.pdf  
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