
 

 

 

 

 

M-AZB DOSPELÍ, JUNIORI, DORAST A NAJML. 

ŽIACTVO - BEŽECKÉ DISCIPLÍNY  
(Otvorené majstrovstvá) 

 

Usporiadateľ: 

Atletický zväz Bratislavy v spolupráci so SAZ 

Termín a miesto: 01.08.2020 (sobota) o 11:30 hod., športový areál prof. P. Gleska CAŠ 

STU, Račianska ul. 103,Mladá Garda, Bratislava, 

 

Hlavní funkcionári: 

Riaditeľ pretekov:   Marco Adrien Drozda   drozda@atletika.sk,0908 953 830 

Hlavný rozhodca    Dominika Blašková   

Riadiaci súťaží AZB:    Dag Bělák    dagbelak@gmail.com,0904300170  

Zdravotná služba:   SČK 

 

Kategórie a disciplíny: 

najml. žiaci (2009 – a mladší v rozsahu  pretekania sa svojej vekovej kategórie) 

60m, 150m, 600m, 1000m, 60m pr., 1000m chôdza, 4x60m, 

najml. žiačky (2009 – a mladšie v rozsahu pretekania sa  svojej kategórie) 

60m, 150m, 600m, 1000m, 60m pr.,1000m chôdza, 4x60m 

dorastenci (2003 – 2004, prípadne mladší v rozsahu  pretekania sa svojej vekovej kategórie) 

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110m pr., 400m pr., 2000m prek., 5000m chôdza, 

4x100m, 100-200-300-400m 

dorastenky (2003 – 2004, prípadne mladšie v rozsahu pretekania sa  svojej kategórie) 

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100m pr., 400m pr., 2000m prek., 3000m chôdza, 

4x100m, 100-200-300-400m 

juniori (2001 – 2002) 

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110m pr., 400m pr., 3000m prek., 5000m chôdza, 

4x100m 

juniorky (2001 – 2002) 

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100m pr., 400m pr., 3000m prek., 3000m chôdza, 

4x100m 

muži (2000 a starší) 

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110m pr., 400m pr., 3000m pr., 5000m chôdza, 

4x100m 
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ženy (2000 a staršie) 

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100m pr., 400m pr., 3000m pr., 3000m chôdza, 

4x100m 

Prihlášky: 

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: 

http://statistika.atletika.sk/kalendar  

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 30.7.2020 (štvrtok) do 24:00 hod. Po 

tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. 

Prihláška  pretekára,  ktorá  bude  v  rozpore s rozsahom pretekania v SAZ nebude braná do 

úvahy. 

Obmedzenie štartu:  

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

SAZ“ svojej vekovej kategórie ( majstrovské a doplnkové disciplíny). 

Štartovné: 

- Kluby podieľajúce sa na zabezpečovaní M-AZB neplatia štartovné. 

- Kluby AZB nepodieľajúce sa na zabezpečovaní pretekov - 2€ / pretekár 

- Kluby mimo AZB - 5 € / pretekár  

 

Kancelária pretekov: 

Bude otvorená na štadióne prof.P.Gleska od 10:00 do ukončenia pretekov. Odhlásenie 

pretekára je možné urobiť najneskôr do 11:30.  

Prezentácia bude v kancelárii pretekov vykonaná vedúcim družstva najneskôr 60 min pred 

začiatkom príslušnej disciplíny. 

Šatne: 

Slúžia len na prezlečenie a usporiadateľ za odložené veci nezodpovedá.  

Priestory na rozcvičovanie:  

Pred začiatkom podujatia na celej ploche štadióna, počas pretekov mimo súťažnú plochu. 

Tituly a odmeny: 

Víťaz každej disciplíny získava titul Majster oblasti AZB na rok 2020 v ... (disciplína) v 

kategórii ... Pretekári na 1.–3. mieste dostanú medailu a diplom. Titul a medaily sa udeľujú 

iba v prípade, že preteky začali najmenej traja pretekári. Majstrom oblasti AZB a 

medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ a zároveň členovia AZB.  

Záverečné ustanovenia: 

a) Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, súťažného poriadku AZB 2020 a podľa 

týchto propozícií. 

b) Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.  

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

štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov riadiaci súťaže. 

d) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu. 

e) Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na 

technické usporiadanie pretekov.  

f) Disciplíny chôdza na 1000 m, 3000 m, 5000 m a beh na 2000m/3000m prek. sa 

uskutočnia podľa počtu pretekárov a zabezpečenia disciplín /Rozhodcovia/ zo strany ich 

trénerov – nahlásené aspoň 2 dni pred pretekmi. 

g) Vo všetkým behoch sa beží priamo na čas a poradie sa určí podľa dosiahnutých výkonov. 

h) Ak na disciplínu sa prihlási len 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční. 
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i) Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného 

zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam 

ÚVZ SR.  

 

 

Časový program - 01.08.2020 

  

 

  
12,00 110 m prek. M  

110 m prek. Jri  
110 m prek. Dci  

12,15 60 m prek. najml.žci 
12,20 60 m prek. najml.žky 
12,35 100 m M R 

100 m Jri R 
100 m Dci R 

12,55 100 m Ž R 
100 m Jky R 
100 m Dky R 

13,10 60 m najml.žci 
13,20 60 m najml.žky 
13,30 800 m M, Jri, Dci 
13,40 800 m Ž, Jky, Dky 
13,50 600 m najml.žci 
13,55 600 m najml.žky 
14,05 1000 m najml.žci 

1000 m najml.žky 
14,15 400 m M  

400 m Jri 
  400 m Dci 

14,25   400 m Ž 
  400 m Jky 
400 m Dky 

14,40   150 m najml.žci 
14,50   150 m najml.žky 
15,05 200 m M 

200 m Jri 
200 m Dci 

15,25 200 m Ž 
200 m Jky 
200 m Dky 

15,35 4x60m najml.žci 
15,35 4x60m najml.žky 
15,45 1500 m M 

1500 m Ž 
 16,00   400 m prek. M, Jri, Dci 
16,10 4x100 m M, Jri, Dci 
16,15 4x100 m Ž, Jky, Dky 
16,25 100-200-300-400 m Dci 
16,25 100-200-300-400 m Dky 
16,30 3000 m M, Ž 

najml. žci  - najmladší žiaci  

najml. žky  - najmladšie žiačky 

Dci - dorastenci 

Dky  - dorastenky 

Jri – juniori 

Jky – juniorky 

M – muži 

Ž – ženy

 

Počas konania pretekov je zakázané trénovať na štadióne prof. P.Gleska 

STU Bratislava a vstupovať do skladu a posilňovne klubu STU. 


