
 

 
                                                                                                                                                                                                                         

P R O P O Z Í C I E 

MAJSTROVSTIEV  BRATISLAVY  V  HALE = I. časť     

                                                                                                                                                                                          10. 1. 2020 

Termín, čas a miesto 
19. januára 2020/nedeľa 14.30-17.30 hod. hala Elán 

 

                                                 Vekové kategórie a disciplíny    
                                                                       
staršie žiactvo (ročníky 2005 a 2006) 
                                                 60 m prekážok (rozbehy+finále) 
                                                 skok do výšky 
                                                 skok do diaľky 
                                                 vrh guľou 4/3 kg 
dorast (ročníky 2003 a 2004)    
                                                 1500 m  
                                                 60 m prekážok (rozbehy+finále) 
                                                 skok do výšky 
                                                 skok do diaľky 
                                                 vrh guľou 5/3 kg  
juniori (ročníky 2001 a 2002)      
                                                 60 m prekážok (rozbehy+finále) 
                                                 vrh guľou 6 kg 
muži a ženy (ročník 2002 a starší 
                                                 1500 m  
                                                 60 m prekážok (rozbehy+finále) 
                                                 skok do výšky 
                                                 skok do diaľky 
                                                 vrh guľou 7,26/4 kg                                                  

                      
Usporiadateľ      
● Atletický zväz Bratislavy  
 

Menovitá prihláška 
● Menovitá prihláška na dané disciplíny sa dá vykonať len on-line na webovom portáli  
   Slovenského atletického zväzu: http:/ /statistika.atletika.sk/kalendar najneskôr do štvrtka 
  16. januára 2020 do 24.00 hod. Po tomto termíne je už vylúčené akékoľvek dohlasovanie.    
 

Behy  
● Začínajú vždy dievčatá pred chlapcami. Vždy od najstarších po najmladších. 
● V behu na 60 m prekážok sa v každej kategórii uskutočnia rozbehy a finále. 
 

Počet  štartov 
● Jeden atlét alebo atlétka môže štartovať maximálne v troch disciplínach.  
 

Kancelária pretekov  
● Bude otvorená pri zelených stoloch v hale Elán od 13.00 hod. do skončenia tohto  
   podujatia.  
● Štartové čísla sú pripravené pre beh na 1500 metrov. 
● Za klub komunikuje vždy len jeden poverený zástupca. 



Rozcvičovacie priestory 
● Budú k dispozícii v deň podujatia len mimo súťažných sektorov.  
 

Zdravotná služba 
● Bude k dispozícii počas konania podujatia. 
 

Iné obmedzenia   
● Sprievod a súťažiaci, ktorí neštartujú v prebiehajúcej disciplíne sa nemôžu zdržiavať v  
   súťažných priestoroch na ploche štadióna. 
● V hale Elán môžu pretekári súťažiť v tretrách s dľžkou max 6 mm. 
 

Šatne 
● Budú k dispozícii v hale Elán osobitne pre chlapcov a osobitne pre dievčatá len na  
   prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ neručí. 
 

Predpis   
● Súťaže sa konajú podľa pravidiel Svetovej atletiky a týchto propozícií. 
 

Počet pokusov a základné výšky 
● Budú zverejnené v definitívnom časovom programe zohľadňujúcom počet prihlásených  
   atlétov a atlétok. 
 

Tituly   
● Prvým trom súťažiacim budú udelené medaily Majstrovstiev AZB. Ale len ak nastúpia  
   minimálne traja do vypísanej súťaže. Odovzdávanie bude na tribúne priebežne po  
   skončení disciplíny.  
●Juniori a juniorky sa vyhodnocujú osobitne len ak nastúpia minimálne traja vo svojej  
   vekovej kategórii. 
 

Informácie, štartové listiny, výsledky  
● Zverejní usporiadateľ na webovej stránke www.atletika.sk  
 

Kontakt  
● e-mail: atletika@ba.psg.sk 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
          Imrich Ozorák, v.r.                                                        Marcel Matanin Konečný, v.r. 
           riaditeľ podujatia                                                                  predseda AZB  
 
 

19.01.2020 = predbežný časový program  

od 14.30    skok do výšky 

od 14.30    vrh guľou 

15.00         1500 m   

 od 15.00   skok do diaľky 

15.30         60 m prekážok –rozbehy 

16.30         60 m prekážok - finále   

Definitívny časový program  

● Bude aktualizovaný podľa počtu prihlásených atlétov a atlétok, predom zverejnený     

   a rozposlaný prihláseným klubom e-mailami.  

 

http://www.saz.sk/
mailto:atletika@ba.psg.sk


V spolupráci so Slovenským atletickým zväzom v rámci 

ATLETICKEJ NEDELE sa uskutočnia a vyhodnotia 

Majstrovstvá Bratislavy: 

                                                 Vekové kategórie a disciplíny    
                                                                       
najmladšie žiactvo (ročníky 2009 a 2010) 
                                                 60 m prekážok (dve série behov) 
                                                 skok do výšky 
                                                 vrh guľou 3/2 kg 
 
mladšie žiactvo (ročníky 2007 a 2008)                                                   
                                                 60 m prekážok (dve série behov) 
                                                 skok do výšky 
                                                 vrh guľou 3 kg  

 

Prihlášky 

● Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: 

   http://statistika.atletika.sk/kalendar Prihláška pretekárov musí byť vykonaná 

   najneskôr do 16. januára 2020 (štvrtok) do 24.00 hod. Po tomto termíne systém 

   automaticky prihlasovanie ukončí. 

 

Predbežný časový program  

11:30 60 m prek. D séria I                                  guľa D   

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

12:40 60 m prek. D séria II        

12:50 60 m prek. CH séria II  

13:05 …                                          výška D       guľa CH 

 

Tituly   
● Prvým trom súťažiacim budú udelené medaily Majstrovstiev AZB.  
● Umiestnenie s tromi najlepšími časmi v prekážkových behov sa určí z oboch behov 

 

 

http://statistika.atletika.sk/kalendar

