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PROPOZÍCIE 
 

Vrhačská tour 2021 
 

Organizácia Vrhačskej tour 2021, jeho presná podoba, rozsah a obmedzenia budú definitívne 
známe až na základe aktuálnej pandemickej situácie a rozhodnutia RÚVZ a ÚVZ SR.   
 
 
Termín a miesto: 
24. apríl 2021, sobota, o 14,00 hod., Atletický štadión TU v Košiciach, Watsonova 4/A. 
 
Usporiadateľ: 
Z poverenia SAZ, v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, zabezpečuje Atletický oddiel 
Akademik TU Košice 
 
Hlavní funkcionári: 
Riaditeľ pretekov: Vladislav VOVČKO    
Vedúci rozhodca: Silvia HANUSOVÁ  
 
Štartujú :  muži, ženy :                     rok narodenia 2001 a starší  
   juniori, juniorky :  rok narodenia 2002 – 2003 

 dorastenci, dorastenky :  rok narodenia 2004 a mladší 
 
Disciplíny: 
Muži:   guľa 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštep 800g  
Ženy:    guľa 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštep 600g 
Juniori:  guľa 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštep 800g 
Juniorky:  guľa 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštep 600g 
Dorastenci:  guľa 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštep 700g 
Dorastenky:  guľa 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštep 500g 
 

Prihlášky: 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli 

http://statistika.atletika.sk/kalendar  
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr deň do stredy 21.4.2021 do 12:00 hod. Po 
tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  
 
Kancelária pretekov: 
Otvorená v zasadačke tribúny štadióna od 11.30 hod, ukončenie prezentácie o 13.00 hod.  
 
Štartovné:  
Pretekári štartujú za poplatok 5 € za každého pretekára.  
 
Štartové čísla:  

http://statistika.atletika.sk/kalendar


Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára. Každý pretekár 
musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov. 
 
Váženie náčinia: 
V priestoroch cieľa, pod rozhodcovskou vežou. Končí 30 min. pred začiatkom prvej disciplíny. 
 
Protesty a odvolania: 
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). 
Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po 
oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel 
Svetovej atletiky). 
Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje 
o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury. 
 
Výsledky:   
Budú zverejňované na vývesnej tabuli. 
 
Šatne: 
Šatne na prezlečenie nebudú k dispozícii. 
 
Zdravotná služba: 
Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia. 
 
Hospodárske zabezpečenie – úhrada: 
 Účastníci štartujú na vlastné náklady alebo na náklady vysielajúcej zložky. 
 
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 musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať 
v reprezentačnom drese je zakázané. 

c) Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 30 min. pred začiatkom 
disciplíny u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore. Súčasťou prezentácie je kontrola 
dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video 
a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov 
a zariadení na súťažnej ploche. 

d) Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených. 
e) Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia. 
f) Pretekári a pretekárky mladší ako 18 rokov si musia so sebou na preteky priniesť 

podpísaný informovaný súhlas rodiča!  
g) 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, očkovaním, prekonaním ochorenia v posledných 3 
mesiacoch). Po absolvovaní testovania s negatívnym výsledkom bude môcť 
pretekár/organizátor vstúpiť do priestorov štadióna. 

 
Záverečné ustanovenia: 

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



b) Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.  
c) Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť. 
d) Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú 

včas uverejnené ako záväzné úradné správy.  
e) Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu. 
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. 
 

Opatrenia Covid19 

- Pred vstupom na štadión pretekári a tréneri disponovať negatívnym  výsledkom  RT-PCR alebo 

antigénového testu na COVID19,  nie starším ako 12 hodín, potvrdením o očkovaní alebo 

prekonaním ochorenia v posledných 3 mesiacoch. 

- Hromadné podujatia športového charakteru – Vrhačská Tour 2021, sa uskutoční bez 

obecenstva!!!  

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

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

s dodržiavaním  2 metrových rozostupov medzi osobami, mimo pretekárov počas súťažnej 

aktivity.  

 
Pravidlá hromadných podujatí:  
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 
 
 
 
 

Vrhačská Tour 2021 
Košice, 24. apríl 2021 

 

Časový program 
 

14:00 Guľa muži 7,26 kg Guľa juniori 6kg Guľa dorastenci 5 kg 
 Oštep ženy 600 g Oštep juniorky 600g Oštep dorastenky 500g 
15:00 Guľa ženy 4 kg Guľa juniorky 4 kg Guľa dorastenky 3 kg 
 Oštep muži 800 g Oštep juniori 800 g Oštep dorastenci 700 g 
16,00 Kladivo muži 7,26 kg Kladivo juniori 6kg Kladivo dorastenci 5 kg 
 Disk ženy 1 kg Disk juniorky 1 kg Disk dorastenky 1 kg 
17:00 Kladivo ženy 4 kg Kladivo juniorky 4 kg Kladivo dorastenky 3 kg 
 Disk muži 2 kg Disk juniori 1,75 kg Disk dorastenci 1,5 kg 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu) 
 
 
Meno a priezvisko pretekára: ................................................................ 
 
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní 
Vrhačskej tour 2021 v Košiciach dňa 24.04.2021. 
 
Súhlasím, aby sa tejto akcie zúčastnil môj syn/dcéra a som si vedomý 
dôsledkov môjho súhlasu.  
 
 
 
súhlasím – nesúhlasím* 
 
 
 
Dňa: ..................................................................................................... 
 
Meno a priezvisko rodiča: .................................................................... 
 
Podpis rodiča: ...................................................................................... 
 
 
* nehodiace sa prečiarknite 
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