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JBL JUMP FEST OPEN

JBL Jump Fest Open je predprogramom „street athletics“ mítingu JBL Jump Fest. Zúčastniť sa 
ho môžu registrovaní atléti starší ako 15 rokov, ktorí zároveň spĺňajú predpísané „výkonnostné“ 
limity.

Dátum a čas:  15. júna 2022 (Streda) 13:00 
Organizátor: Atletika Košice o.z. , mesto Košice, DSI Slovakia s.r.o.           

Slovenský atletický zväz

Riaditeľ pretekov:  Jana Velďáková
Technický delegát: Dana Velďáková

Miesto konania: Alžbetina ulica, historické centrum Košíc, Slovensko 
https://goo.gl/maps/yHdHxzrLJGwqFSzBA 

Kategórie: Muži a ženy (ročník 2006 a starší)

Disciplíny: Skok do diaľky muži a ženy
Trojskok muži a ženy
60 metrov muži a ženy
60 metrov prekážky muži a ženy

Vstup: Prihlášky: Kluby a atléti sa môžu prihlásiť pomocou portálu Roster athletics:
https://meets.rosterathletics.com/public/competitions/details/about?id=5018 

Uzávierka: 1. jún 2022 (Piatok) 12:00 

Štartovné: 12 € za disciplínu (platba cez portál Roster Athletics)

Výber: Po uzávierke prihlášok technický delegát uskutoční výber, ktorý bude zverejnený na platforme 
RA a na webovej stránke mítingu www.jumpfest.sk. Bude vytvorená aj čakacia listina pre 
športovcov, ktorí sa nezmestili do výberu. Tí budú informovaní, ak niektorí z vybraných 
športovcov zruší svoju prihlášku. 
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Kritériá výberu: 1.) SB – najlepší čas v sezóne 
2.) PB – osobný rekord 
3.) Národnosť – limitované miesta pre slovenských pretekárov. 
V horizontálnych skokoch (trojskok, skok do diaľky) 2 miesta pre každú 
kategóriu, v šprintoch (60m, 60m prek.) 2 miesta pre každú kategóriu.

Výkonnostné limity SB:

*výkony sezóny uznávané aj z halovej sezóny 2022

Refundácia: Ak atlét zruší svoj štart, bude mu štartovné vrátené na portáli Roster 
Athletics buď to v plnej sume formou kreditu alebo späť na bankový účet 
v 90% výške.

Ubytovanie so stravou, ani cestovné náklady nie sú hradené organizátorom.

Súťaž: V horizontálnych skokoch má každý atlét 6 pokusov. V šprintoch sa 
pobežia dva behy. Víťaz v šprintérskych disciplínach je určený najnižším 
súčtom časov z dvoch behov.

Súťaž prebehne na špeciálnej teleskopickej rampe a dráhe, ktorá bude 
postavená v centre Košíc pred Dómom sv. Alžbety.

Rozcvička bude možná blízko hlavného „štadiónu“.

Výsledky: Výsledky budú prístupné online na portáli Roster Athletics. 
https://meets.rosterathletics.com/public/competitions 

Ocenenia: Víťaz z každej disciplíny dostane cenu od partnera JBL

Časový rozpis: 13:30 - Skok do diaľky M+Ž, 60 metrov M+Ž
15:30 - Trojskok M+Ž, 60 metrov prekážky M+Ž

Zmeny v súťažiach a časovom rozpise sú organizátorom vyhradené.

Kontakt:  registration@jumpfest.sk www.jumpfest.sk

Disciplína Muži Ženy
Skok do diaľky 7.00m* 5.60m*
Trojskok 14.50m* 11.80m*
60m/ 100m 7.50s*/11.30s 8.30s*/13.00s
60m prek./ 110m prek. resp.  100m prek. 8.80s*/ 15.50s 9.70s*/15.80s
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