
 
 
 

PROPOZÍCIE 
 

3. kolo Atletickej ligy 2021 
 
Všetci  pretekári,  tréneri  a  organizačný  tím  sa  musia  preukázať  negatívnym výsledkom 
RT -PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 72 hodín alebo 
negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 24 
hodín. 
Negatívny  výsledok  antigénového  testu  môže  byť  nahradený  potvrdením  o prekonaní 
ochorenia v posledných 180 dňoch, prípadne potvrdením o očkovaní - (2.  dávkou vakcíny 
Moderna, Pfizer/BioNTech po 14 dňoch, 1. dávkou vakcíny Astra Zeneca po 4 týždňoch). 
 
Termín a miesto: 
Košice, 13. jún 2021, nedeľa, o 11,30 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:   Marián PREZBRUCHÝ 
Riadiaci súťaže:  muži   Róbert MITTERMAYER  

ženy   Jozef MALÍK     
Inštruktor rozhodcov:   Silvia HANUSOVÁ  
 
Disciplíny: 
Muži: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5.000 m, 110 m prek., 400 m prek., 3.000 m prek., 
diaľka, trojskok, výška, žrď, guľa(7,26 kg), disk(2 kg),  kladivo(7,26 kg), oštep(800 g), 4x100 m, 
4x400 m, chôdza 5.000 m,  
Ženy: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5.000 m, 100 m prek., 400 m prek., 3.000 m prek., 
diaľka, trojskok, výška, žrď, guľa(4 kg), disk(1 kg),  kladivo(4 kg), oštep(600 g),  
4x100 m, 4x400 m, chôdza 3.000.  
Vložené disciplíny:  
Dorastenci: disk 1,5kg, kladivo 5kg 
 
Prihlášky: 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli 



http://statistika.atletika.sk/kalendar  
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr deň pred pretekmi t.j. 12.6.2021 do 12:00 
hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  
 
Kancelária pretekov: 
Otvorená v zasadačke tribúny štadióna od 9.30 hod, ukončenie prezentácie o 11.00 hod.  
 
Štartovné:  
Pretekári z oddielov, ktoré nie sú účastníkmi súťaže družstiev, štartujú za poplatok 5 € za 
každého pretekára.  
 
Štartujú: 
Pretekári zúčastnených družstiev podľa súťažného poriadku Atletickej ligy 2021 a pretekári 
klubov nezapojených do súťaže družstiev, zahraniční pretekári v rozsahu pretekania sa svojej 
vekovej kategórie. Na súťažiach atletickej ligy nemôžu štartovať pretekári žiackych kategórií. V 
jednotlivých kolách súťaže družstiev môže za družstvo štartovať maximálne 26 pretekárov. 
Minimálny počet pretekárov na kole Atletickej ligy je 6 pretekárov. Každý pretekár v súťaži 
družstiev môže štartovať najviac v troch disciplínach, vrátane štafety. Pretekári a pretekárky v 
kategórii dorastu môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých 
maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m, a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400 
m. 
 
Štartové čísla:  
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 od 10:00. 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. 
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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.  

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  sa  musia  preukázať  negatívnym 

výsledkom RT -PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 72 hodín 
alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID –19 nie starším 
ako 24 hodín. Negatívny  výsledok  antigénového  testu  môže  byť  nahradený  
potvrdením  o prekonaní ochorenia v posledných 180 dňoch, prípadne potvrdením o 
očkovaní-(2.  Dávkou vakcíny Moderna, Pfizer/BioNTech po 14 dňoch, 1. dávkou vakcíny 
Astra Zeneca po 4 týždňoch). 

h) Hromadné podujatie športového charakteru – 3. kolo Atletickej ligy, sa uskutoční bez 
obecenstva!!!  

i) 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.  

 
Záverečné ustanovenia: 

a) 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. 

b) Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť. 
c) Preteky vo všetkých bežeckých disciplínach sa uskutočňujú ako časové behy a konečné 

poradie v disciplíne sa určí podľa dosiahnutých časov bez ohľadu na to, v ktorom behu 
boli dosiahnuté.  

d) Vzdialenosť odrazovej dosky v trojskoku: muži 13 m a 11 m, ženy 11 m a 9 m.  
e) Družstvá štartujú v jednotných klubových dresoch. Štart v inom drese (vrchný diel) je 

dôvodom na nepripustenie na štart.  



f) Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení „Atletické súťaže 2021“, 
Súťažného poriadku Atletickej ligy 2021 družstiev dospelých a týchto propozícií. 

g) Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a 
budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.  

h) Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu 
 
 

3. kolo Atletickej ligy 2021 
Košice, 13. jún 2021 

 

Časový program 
 
11:25 Otvorenie pretekov      
11:30 5.000 m chôdza M Diaľka Ž Žrď M Disk M + vlož. 

Dci 
Kladivo Ž 

12:00 3.000 m chôdza Ž     
12:30 400 m prek. M     
12:45 400 m prek. Ž     
13:00 100 m M Diaľka M  Disk Ž Kladivo M + 

vlož. Dci 
13:15 100 m Ž     
13:30 800 m M     
13:45 800 m Ž     
14:00 3000 m prek. M  Žrď Ž   
14:15 3000 m prek. Ž     
14:30 200 m M  Trojskok Ž Výška M Oštep M Guľa Ž 
14:45 200 m Ž       
15:00 1500 m M      
15:15 1500 m Ž     
15:30 110 m prek. M     
15:45 100 m prek. Ž     
16:00 400 m M Trojskok M Výška Ž Oštep Ž Guľa M 
16:20 400 m Ž     
16:30 5.000 m M     
16:55 5.000 m Ž     
17:20 4x100 m M      
17:35 4x100 m Ž      
17:45 4x400 m M      
18:00 4x400 m Ž      

 
 
Základné výšky a zvyšovanie: 
Skok do výšky: muži - 150, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 203 a ďalej po 2 cm 

 ženy - 130, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 173 a ďalej po 2cm 
Skok o žrdi:  muži - 265, 305, 325, 345, 365, 385, 405, 425, 435 a ďalej po 10 cm 

 ženy - 205, 225, 245, 265, 285, 305, 325, 335a ďalej po 10 cm. 



 
 
 

Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu) 
 
 
Meno a priezvisko pretekára: ................................................................ 
 
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o 
organizovaní 3. kola Atletickej ligy 2021 v Košiciach v dňa 13. júna 
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 


