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P R O P O Z Í C I E 
Majstrovstvá VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov a  žiačok - 3. kolo 

Košice, 11. september 2021 
 

 

Termín a miesto :  11. september 2021 (sobota) od 9,30 hod. Štadión TU v Košiciach, Watsonova 4/A. 
 

Usporiadateľ :   Z poverenia VsAZ, v spolupráci so SAZ, AO Akademik TU Košice. 
 

Štartujú :   Starší žiaci a staršie žiačky   rok narodenia 2006 – 2007  a mladší 
                   Najmladší žiaci a najmladšie žiačky  rok narodenia 2010 a mladší. 
 

Funkcionári pretekov :  Riaditeľ pretekov : Vladislav Vovčko 
    Tajomník pretekov : Katarína Šimčová   
                                        Hlavný rozhodca : Silvia Hanusová 
                                         

Disciplíny   starší žiaci : 60m, 150m, 300m, 800m, 100m prek., 300m prek., 4x60m, 3.000m chôdza, 
                                           diaľka, výška, žrď, guľa 4kg, oštep 600g, disk 1kg, kladivo 4 kg, 
 

                     staršie žiačky : 60m, 150m, 300m, 800m, 100m prek., 300m prek., 4x60m, 3.000m chôdza, 
                                                diaľka, výška, žrď, guľa 3kg., oštep 500g, disk 1kg, kladivo 3kg, 
 

        najmladší žiaci, najmladšie žiačky: 60m, 150m, 600m, 4x60m, 1.000m chôdza, diaľka z miesta 
odrazu, výška, kriket, guľa 2kg. 

 

Prihlášky : Do 10. septembra 2021 (piatok) do 21,00 hod. na www.atletika.sk, v sekcii menu – 
preteky. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. 

 

Pre prihlásenie pretekárov mimo súťaž použite prihlasovací formulár cez  
www.vsaz.sk v hornom menu SÚŤAŽE a tlačidlo “Prihlásenie pretekára mimo súťaž“ 
v riadku pre konkrétne preteky. 

 

Prezentácia : Začne v kancelárii pretekov o 7,30 hod. a bude ukončená o 8,30 hod. len pre 
vyzdvihnutie štartových čísel. V deň pretekov opravy, doplňovanie, resp. zmeny 
pôvodnej prihlášky nebudú možné!!! 

 

Štartovné : Prihlásený AO/AK do súťaže družstiev VsAZ zaplatí štartovné 20,- € za každé 
družstvo. Ak má oddiel súpisku s 5 a menej pretekármi oddiel je od platenia 
štartovného za  družstvo oslobodený a platí štartovné 3,- €  za pretekára.  
Pretekári AO/AK nečlena VsAZ o.z. štartujúci  „mimo súťaž“, zaplatia štartovné 3 € za 
každý štart prihláseného a potvrdeného pretekára. Nenastúpenie na štart disciplíny 
môže ospravedlniť vedúci družstva, resp. tréner pretekára v kancelárii pretekov 
písomným vyhlásením lekára pretekov (zdravotné dôvody), resp. uvedením iného 
závažného dôvodu nenastúpenia na štart do ukončenia pretekov.  

 

Štartové čísla : Dostanú vedúci družstiev pri prezentácii po zaplatení zálohy 10,- €. Štartové čísla 
odovzdajú vedúci družstiev v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy  im 
bude vrátená záloha. Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5,- €. 

 

Technické podmienky : .Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať 
v reprezentačnom drese je zakázané. 

 

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. 
 



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

Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia. 
 

Vedúci družstva AO/AK predloží pri vstupe na štadión, v kancelárii pretekov, 
menný zoznam pretekárov a trénerov s osobnými údajmi: priezvisko, meno, 

dátum narodenia, bydlisko, a podpis! V stĺpci "Potvrdenie*" výsledok kontroly 

(predložený doklad). 
 

Atletické podujatie sa koná v súlade s platnými protipandemickými opatreniami. 
Východoslovenský atletický zväz pristupuje k organizácii podujatí v režime OTP - 
účastníci očkovaní, testovaní, po prekonaní choroby COVID-19. Organizátor je 
oprávnený vyzvať účastníka na preukázanie sa daným potvrdením pri vstupe na 
podujatie. Potvrdenie je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je 
vydaný. 
 

Hromadné podujatie športového charakteru – 3. kolo Majstrovstiev VsAZ 
družstiev starších a najmladších žiakov, sa uskutoční bez obecenstva!!!  

 

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia. 
 

Ostatné :   Časový rozpis tvorí súčasť propozícií. Ostatné náležitosti ostávajú nezmenené, ako v 
roku 2020.  

 
 

 
      Košice, 4. september 2021 

 
 
 
 

Ing. Vladislav V o v č k o, v.r.     Ing. Silvia H a n u s o v á, v.r. 
           riaditeľ pretekov              predsedníčka VsAZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ČASOVÝ ROZPIS 
Majstrovstvá VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov a  žiačok - 3. kolo 

Košice, 11. september 2021 
      
              

  9,30 1.000m chôdza najml  Diaľka žci Výška žky Oštep žky Kladivo žci,žky Kriket nmlžky 

   Žrď žci, žky     

  9,40 3.000m chôdza žci, žky      

10,00 100m prek. F žci       

10,10 100m prek. F žky      

10,20 60m R njmlžci    Guľa nmlžci  

10,35 60m R njmlžky      

10,50 60m R žci  Diaľka žky Výška žci Oštep žci   

11,05 60m R žky      

11,20 300m F žci      

11,30 300m F žky    Guľa žky Kriket nmlžci 

11,40 60m F A,B njmlžci      

11,50 60m F A,B njmlžky      

12,00 60m F A,B žci       

12,10 60m F A,B žky Diaľka nmlžci Výška nmlžky Disk žci   

12,20 300m prek. F žci       

12,30 300m prek. F žky    Guľa nmlžky  

12,40 600m F njmlžci      

12,50 600m F njmlžky      

13,00 800m F žci       

13,15 800m F žky      

13,30 150m F  njmlžci      

13,45 150m F  njmlžky Diaľka nmlžky Výška nmlžci Disk žky Guľa žci  

14,00 150m F  žci       

14,15 150m F  žky      

14,30 4x60m F njmlžci      

14,40 4x60m F njmlžky      

14,50 4x60m F žci      

15,00 4x60m F žky      
 

 

Podľa počtu skutočne prihlásených pretekárov usporiadateľ upraví časový rozpis pretekov tak, aby bol 
zaistený ich hladký priebeh. Definitívna verzia časového rozpisu bude spracovaná po uzatvorení 
prihlášok. 
 

                          Základné výšky a zvyšovanie : 
 

Starší žiaci : výška 125 – 160 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm 
 žrď 160 – 350 cm po 10 cm, ďalej po 5 cm 
Staršie žiačky : výška 115 – 145 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm 
 žrď 160 – 250 cm po 10 cm, ďalej po 5 cm 
Najmladší žiaci : výška   90 – 120 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm 
Najmladšie žiačky : výška   90 – 120 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV 

3. kolo Majstrovstiev VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov 

Košice, 11. september 2021 

 

 
Atletický oddiel/Atletický klub: ............................................................................................................... 
 

P.č. Priezvisko, meno 
Dátum 

narodenia 
Bydlisko Potvrdenie* Podpis 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 

 

V ......................................... dňa  .............................. 

*doklad o očkovaní, doklad o prekonaní COVID-19, PCR, Antig.. 

 

..................................................................... 

Meno, priezvisko vedúceho družstva 

Podpis a pečiatka 


