
 
 

SLOVENSKÁ SKOKANSKÁ TOUR 2020 
 

 

 

BRATISLAVSKÁ LATKA 
21. ročník pretekov v skoku do výšky 

 

 

 

 

 

 

Termín a miesto: 

28. januára 2020 (utorok) o 10:00 hod., hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava 

48°09'51.31"N 17°08'25.47"E 

 

Usporiadateľ: 

AK Slávia UK Bratislava 

ŠH Mladosť, s.r.o. 

FTVŠ UK Bratislava 

Slovenský atletický zväz 

 

Hlavní funkcionári: 

Riaditeľ pretekov:  Marco Adrien Drozda  drozda@atletika.sk    

Technická riaditeľka:  Miroslava Kažimirová mkazimirova@centrum.sk   

Vedúci rozhodca:  Jaroslav Dobrovodský  jaroslav.dobrovodsky@me.com 

 

Štartujú: 

Kategória    ročník narodenia 

Muži a ženy:   2000 a starší 

Juniori a juniorky:  2001 - 2002 

Dorastenci a dorastenky: 2003 - 2004 

Žiaci a žiačky:   2005 a mladší 

 

Ročníky narodenia mladšie ako 2008 neprihlasovať, pretekári nebudú pripustení na štart 

pretekov! 

 

MEMORIÁL ROMANA MORAVCA 

 
V SKOKU DO VÝŠKY MUŽOV 

MEMORIÁL JAROMÍRA ŠIMONEKA 

 

V SKOKU DO VÝŠKY ŽIEN 
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Disciplíny: 

muži a ženy:  60 m, 60 m prek., skok do výšky, skok o žrdi, skok do diaľky, trojskok 

juniori a juniorky: 60 m, 60 m prek., skok do výšky, skok o žrdi, skok do diaľky, trojskok 

dorastenci a dorastenky:   60 m, 60 m prek., skok do výšky, skok o žrdi, skok do diaľky, trojskok 

žiaci a žiačky:       60 m, 60 m prek., skok do výšky, skok o žrdi, skok do diaľky 

 

Počet pokusov v skoku do diaľky a v trojskoku: 3 všetci + 3 najlepších 8 v každej kategórii. 

 

Prihlášky: 

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: 

http://statistika.atletika.sk/kalendar  

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 26.1.2020 /nedeľa/ do 24:00 hod.  

Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  

 

Obmedzenie štartu:  

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

v SAZ“ svojej vekovej kategórie. 

 

V disciplíne skok do diaľky môžu z organizačných dôvodov štartovať orientačne nasledovné 

maximálne počty pretekárov:  

žiaci a žiačky:     30 pretekárov (15 žci +15 žky) 

muži + ženy + jri + jky + dci + dky   30 pretekárov 

 

Usporiadateľ má právo nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické 

usporiadanie pretekov. 

 

Štartovné: 

Pretekári štartujú bez štartovného poplatku. 

 

Prezentácia: 28. januára (utorok) bude otvorená v hale od 8:30 hod. Najneskôr hodinu pred 

štartom disciplíny musí byť potvrdený štart každého pretekára. 

 

Základná výška a zvyšovanie: 

muži – juniori – dorastenci – žiaci:  

138-143-148-153-158-163-168-173-178-183-188-193-198-203-208- ďalej+3 cm 
   

ženy – juniorky – dorastenky – žiačky:  

128-133-138-143-148-153-158-162-166-170-173-ďalej +3 cm 

 

Odmeny:  

Prví traja pretekári vo všetkých vekových kategóriách dostanú vecné ceny. 

Prví traja pretekári v kategórii dospelých v memoriáloch v skoku do výšky obdržia finančnú 

odmenu. 

 

Šatne: 

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužov aj pre ženy 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. 

 

http://statistika.atletika.sk/kalendar


Hospodárske zabezpečenie – úhrada: 

Účastníci štartujú na vlastné náklady alebo na náklady vysielajúcej zložky. 

 

Technické ustanovenia: 

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

b) Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť. 

c) V prípade rovnosti poradia na prvom mieste v skoku do výšky sa pokračuje súťaž 

rozoskakovaním. 

d) 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. 

e) Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy základných výšok a zvyšovania podľa počtu 

prihlásených pretekárov a ich výkonnosti. 

f) Na základe počtu prihlásených pretekárov, si organizátor vyhradzuje právo na zmenu 

časového rozpisu. 

g) Usporiadateľ má právo nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické 

usporiadanie pretekov. 

 

 

 

Predbežný časový program 28.01.2020: 

 

10:00 60 m ženské k. séria I  skok do diaľky žiaci + žiačky   

10:00      skok o žrdi mužské + ženské kategórie 

10:15 60 m mužské k. séria I        

10:30        skok do výšky ženské kategórie 

10:35 60 m prek. ženské k.  séria I        

10:45 60 m prek. mužské k. séria I 

11:00 60 m ženské k. séria II   

11:15 60 m mužské k. séria II  skok do diaľky mužské + ženské kategórie 

11:35 60 m prek. ženské k. séria II 

11:45 60 m prek. mužské k. séria II 

12:00          skok do výšky mužské kategórie 

12:30      trojskok mužské + ženské kategórie  

     
 


