
 

BB DRÁHA 2021 
 

Propozície  
 

pretekov v atletickej chôdzi 
I. kolo Atletickej ligy 2021 – chodecké disciplíny 
Nominačné preteky na ME v chôdzi tímov 2021  

 

Organizátor :    Z poverenia SAZ - ŠK DUKLA Banská Bystrica o. z. 

Termín :    Piatok 23.04.2021 od 15:00 

Miesto :  Tréningový štadión VŠC DUKLA Banská Bystrica, Cesta na 

štadión, Banská Bystrica 

Riaditeľ pretekov :  Roman Benčík 
Vedúci rozhodca :  Juraj Benčík 
Vrchník chôdze :  Martin Škarba 
Technický delegát SAZ :  Ivan Čillík 
 
Štartujú: V kategórii mužov a žien štartujú pretekári a pretekárky ročníky 

narodenia 2001 a starší, prípadne mladší v rozsahu pretekania 

sa svojej vekovej kategórie. Pretekári a pretekárky v kategórii  

žiactva nemôžu štartovať v kategórii dospelých. 

 

Disciplíny: muži:  20 000 m, 10 000 m, 5000 m – 1. kolo Atletickej ligy 

 ženy:  20 000 m, 10 000 m, 5000 m – 1. kolo Atletickej ligy 

 

Obmedzenia štartu:  Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci 

rozsahu pretekania sa v  SAZ svojej vekovej kategórie 

(majstrovské a doplnkové disciplíny). 

 

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

http://statistika.atletika.sk/kalendar    

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr 22.4.2021 do 

12:00 hod. a zároveň poslať prihlášku pretekára pre 1. kolo 

Atletickej ligy aj riadiacim súťaže, najneskôr deň pred pretekmi 

do 12:00 hod. z klubového emailu. Pretekári prihlásení pre 

1.kolo atletickej ligy na predsunutú disciplínu sa zarátavajú do 

http://statistika.atletika.sk/kalendar


 
počtu štartov 1.kola AL. Prípadnú odhlášku pretekára môžu 

urobiť pred štartom disciplíny na adresu riadiaceho súťaže. 

Prihláška pretekára, ktorá bude v rozpore s rozsahom 

pretekania sa v SAZ a týmito propozíciami nebude braná do 

úvahy. 

 

Kancelária pretekov :  Na štadióne v priestore cieľa, otvorená od 14:00, do 14:45 musí 
byť potvrdený štart každého pretekára a štartová listina sa 
uzatvorí. 

 
Štartový poplatok: Bez poplatku. 
 
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.  

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. 

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov: 

• športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ), 

• inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ), 

• vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste 
podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý 
z ostatných vedúcich rozhodcov. 

 Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí 
zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia 
byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom 
proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla pravidla č.8 Technických pravidiel SA 
a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov. 

 

 



 
Výsledky:   Budú online k dispozícií na  

https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1  

Pravidlá : Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku 
Atletickej ligy  2021 a týchto propozícií. 

 
Penalty zóna :   Na pretekoch nebude zriadená. 
 
Parkovanie, 
príchod na štadión :  Parkovanie pred ŠH DUKLA, Cesta na štadión 28. Príchod na 

štadión - 250 m po cyklistickej ceste popri potoku Tajovka, smer 
krytá plaváreň, plážové kúpalisko. 

 
Časový rozpis : 
 
  15:00   20 000 m muži, ženy 
     10 000 m muži, ženy 

16:00   5 000 m muži, ženy / I. kolo AL 2021 / 
 

 

 
Proticovidové opatrenia: Každý účastník podujatia sa musí v zmysle vyhlášky Úradu 
verejného zdravotníctva SR preukázať negatívnym testom na COVID-19, ktorý nie je starší 
ako 12 hodín, prípadne dokladom o druhom očkovaní vykonanom do 9. apríla 2021.  
 
Na štart budú atléti nastupovať s prekrytými dýchacími cestami a po dezinfekcii rúk. Po 
štarte si môžu prekrytie odložiť a pokračovať v súťaži bez neho. Ihneď po prejdení cieľom im 
usporiadateľ poskytne zdarma respirátor, ktorý sú povinní ihneď použiť a bez zdržania 
opustiť priestor cieľa. 
 
Všetci pretekári a pretekárky mladší ako 18 rokov si musia so sebou na preteky priniesť 
podpísaný informovaný súhlas rodiča! Bude dostupný na webe SAZ v infopaneli a v 
dokumentoch (Športovo-technická komisia). 
 

 
 
 

Roman Benčík – riaditeľ pretekov v. r. 
  

https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

