
 

ATLETICKÁ NEDEĽA 
 

 

Termín a miesto: 

19. januára 2020 (nedeľa) o 11:30 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:         Dominika Blašková         dominika.tomasovicova@gmail.com 

Športovo - technický delegát:        Jaroslav Dobrovodský   jaroslav.dobrovodsky@me.com 

  

Štartujú: 

pretekári a pretekárky ročníky narodenia: 

ml. žiaci:   2007 – 2008 

ml. žiačky:      2007 – 2008 

najml. žiaci:   2009 – 2010 

najml. žiačky:   2009 -  2010 

 

Pretekári mladší ako 2010 a starší ako 2007 nebudú pripustení na štart! 

 

Disciplíny: 

mladší žiaci a žiačky:  60 m, 300 m, 600 m, 60 m prek., skok do výšky, skok do diaľky,  

vrh guľou 3 kg 

najmladší žiaci a žiačky: 60 m, 600 m, 60 m prek., skok do výšky, vrh guľou 2 kg 

 

- V behu na 60 m a 60 m prekážok sa pobežia dve série behov. O medailovom umiestnení 

rozhoduje najlepší výkon z oboch behov. 

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

nasadzuje do behov podľa časov dosiahnutých v prvej sérii.  

- Súťažiť začínajú dievčatá pred chlapcami, najmladšie žiactvo pred mladším žiactvom. 

- Štart v behoch dlhších ako 400 metrov je vždy zo spoločnej štartovacej čiary. V behu na 

300 m sa beží v dráhach a štartuje sa z blokov.  

- V skoku do diaľky a vo vrhu guľou majú súťažiaci minimálne 3 pokusy. Počet pokusov 

určí športovo – technický delegát  podľa počtu prihlásených. Základné výšky a zvyšovanie 

v skoku do výšky určí športovo - technický delegát podľa výkonnosti. 

 

Prihlášky: 

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: 

http://statistika.atletika.sk/kalendar 

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 16.01.2020 (štvrtok) do 24:00 hod. Po 

tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  
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Aktualizované 10.01.2020 

 

Štartovné: 

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € za pretekára. Pre zahraničného pretekára je 

poplatok  5€. 

 

Kancelária pretekov: 

Bude otvorená v hale od 10:00 hod. do ukončenia pretekov. Do 11:00 hod. musí byť potvrdený 

štart každého pretekára. 

 

Obmedzenie štartu: 

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

svojej vekovej kategórie ( majstrovské a doplnkové disciplíny). 

Pri veľkom počte prihlásených si organizátor vyhradzuje právo ukončiť prihlasovanie v danej 

disciplíne skôr ako je oficiálne ukončenie prihlasovania.  

 

Šatne: 

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre chlapcov aj pre dievčatá, slúžiace 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. 

 

Tituly a odmeny: 

Pretekári na 1.-3. mieste dostanú medailu a diplom. 

 

Majstrovstvá AZB: 

V rámci pretekov Atletická nedeľa sa uskutočnia a vyhodnotia Majstrovstvá AZB v kategórii 

mladšieho a najmladšieho žiactva v disciplínach 60 m prekážok, skok do výšky a vrh guľou.  

 

Technické ustanovenia: 

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

b) Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť. 

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

(menia sa flexibilne podľa prebiehajúcich disciplín). 

d) Vstup na plochu haly je možný iba v čistej obuvi. 

e) Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, 

vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche. 

f) 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. 

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

h) Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách. 

i) Vo vrhu guľou bude použité náčinie s plastovým povrchom. 

j) Základné výšky a zvyšovanie v skoku do výšky určí športovo - technický delegát podľa 

výkonnosti. 

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

štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo -  technický delegát. 

l) 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.  

 



Aktualizované 17.01.2020 

Časový program - Atletická nedeľa 

 

 

nedeľa 19. januára 2020 

 

11:30 60 m prek. D séria I diaľka ml. žci    guľa D   

11:40 60 m prek. CH séria I    výška CH    

11:55 60 m D séria I        

12:15 60 m CH séria I        

12:40 60 m prek. D séria II        

12:50 60 m prek. CH séria II   diaľka ml. žky výška D 

13:05 60 m D séria II       guľa CH 

13:25 60 m CH séria II           

14:00 300 m ml. žky         

14:15 300 m ml. žci       

14:30 600 m D        

14:55 600 m CH         

 

 

D – dievčatá (najml. žky + ml. žky) 

CH – chlapci (najml. žci + ml. žci) 

 

 

 

V disciplíne SKOK DO DIAĽKY mladších žiakov a žiačok a vo VRHU GUĽOU mladšieho 

a najmladšieho žiactva majú súťažiaci z dôvodu vyššieho množstva prihlásených VŠETCI 

LEN 3 POKUSY! 

 


