
                      
 

 
Otvorené Majstrovstvá AZB 

 
 
Termín a miesto: 25.9.  štadión Pavla Gleska (Mladá garda), Ra ianska 103, BA 
   26.9. štadión X-Bionic Sphere, Dubová 33, Šamorín 
 
Usporiadate :  Atletický zväz Bratislavy s podporou Bratislavského samospráv. kraja 

azb@atletika.sk 
 
Hlavní funkcionári:  Riadite  pretekov   Dominika Blašková 

Technický riadite    Dag B lák 
Vedúci rozhodca   Renata Polanská 

asomiera    Kril 
Zdravotná služba   K 

 
Kategórie a disciplíny:  
najml. žiaci a žia ky   ro níky 2010-2011 
60m, 150m, 600m, 1000m, dia ka, výška, kriketka, 4x60m 
ml. žiaci a žia ky    ro níky 2008-2009  
60m, 150m, 600m, 1500m, 60m prek., dia ka, výška, kriketka, gu a, 4x60m 
st. žiaci a žia ky    ro níky 2006-2007 
60m, 150m, 300m, 800m, 3000m, 100m prek., 300m prek. dia ka, výška, žr , gu a, disk, kladivo, 
oštep, 4x60m 
dorastenci a dorastenky   ro níky 2004-2005 
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110m prek., 400m prek., dia ka, trojskok, výška, žr , 
gu a, disk, kladivo, oštep, 4x100m 
juniori a juniorky  ro níky 2002-2003 
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110m prek., 400m prek., dia ka, trojskok, výška, žr , 
gu a, disk, kladivo, oštep, 4x100m 
dospelí   ro ník 2001 a starší 
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110m prek., 400m prek., dia ka, trojskok, výška, žr , 
gu a, disk, kladivo, oštep, 4x100m 
 
Obmedzenie štartu: 
Pretekári štartujú len vo svojej vekovej kategórii. V kategóriách žiakov je umožnený štart 
v šprintoch do 400m a v dia ke a kriketke len atlétom z AZB. 
Orienta né po ty štartujúcich v jednotlivých disciplínach: 
60m, 100m, 150m, 200m      32 štartujúcich 
technické disciplíny       20 štartujúcich 
 
Prihlášky: 
Prihlasovanie prebieha on-line na webovom portáli:  

http://statistika.atletika.sk/kalendar 



                      
 
Prihláška pretekárov musí by  vykonaná najneskôr vo štvrtok 22.9. do 24:00. Po tomto termíne sa 
systém automaticky uzavrie. 
Zoznam štartujúcich pretekárov (najmä šprinty a dia ka)  spolu s kone ným asovým 
rozpisom bude uverejnený v piatok 23.9. na stránke SAZ. 
 
Kancelária pretekov: 
Bude otvorená na štadióne Mladá garda v sobotu 25.9. od 8:00. Do 10:00 musí by  potvrdený štart 
každého pretekára.  
V nede u 26.9. bude kancelária na tribúne na štadióne v X-bionicu otvorená od 8:30 a do 9:00 musí 
by  potvrdený štart každého atléta v kategóriách najmladšieho a mladšieho žiactva. Do 12:30 musí 
by  potvrdený štart atlétov v ostatných kategóriách.  
Ohlásenú zostavu štafety je možné upravi  najneskôr 1 hodinu pred štartom. 
 
Štartovné: 
Pretekár z klubu v AZB – 3€ 
Pretekár mimo AZB – 5€ za disciplínu 
Prihláška na mieste – 5€ + štartovné 
 
Štartové ísla:  
Dostanú vedúci výpravy, pretekári pri prezentácii pri potvrdení štartu. Štartové ísla musí ma  
pretekár pripevnené na pretekárskom drese tak, aby boli po as celej sú aže dobre itate né. Vo 
všetkých disciplínach, okrem skoku do výšky, skoku o žrdi, dia ke a trojskoku musí ma  pretekár 
pripevnené jedno štartové íslo na hrudi spredu a druhé na chrbte. Pri skoku  do výšky a skoku o žrdi 
sta í jedno štartové íslo umiestnené na hrudníku alebo na chrbte. 
 
Rozcvi ovanie:   
Rozcvi ovanie je možné na ved ajšej ploche ved a hlavného štadióna. Usporiadate  nezodpovedá za 
veci odložené v šatni, telocvi ni a priestoroch štadióna. 
 
Zdravotná služba: 
Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch cie a po as celého podujatia.  
 
Protesty  
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli po as sú aže v niektorej disciplíne, sa musia 
poda  ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihne , najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení 
výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo .8 Technických pravidiel Svetovej atletiky). 
Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné poda  písomne do 30 min. po 
oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo .8 Technických pravidiel 
Svetovej atletiky). 
 
Tituly a odmeny:   
Ví az každej disciplíny získava titul „Majster AZB na rok 2021“. Pretekári na 1.- 3. mieste dostanú 
medailu a diplom. Tituly a medaily sa ude ujú iba v prípade, že sú až za ali najmenej 3 pretekári, 
môžu by  aj z rovnakého klubu. Vyhlasovanie výsledkov bude organizované po as priebehu pretekov. 
 



                      
 
 
Technické ustanovenia:  
1. Pretekári musia štartova  v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami) , lenovia štafety musia 
ma  jednotné dresy. Štartova  v reprezenta nom drese je zakázané.  
2. Všetci pretekári vybraní dopingovou kontrolou sú povinní podrobi  sa dopingovej kontrole. 3. 
Pretekárska obuv musí sp  kritériá pravidiel WA (technické pravidlá – pravidlo 5 a 5.5 – max. 
hrúbka podrážky 40 mm); pretekár je povinný na požiadanie príslušného rozhodcu predloži  obuv na 
kontrolu.  
4. Pretekári sa po as pretekov môžu rozcvi ova  iba na plochách (miestach) na to ur ených. 5. Zákaz 
používa  elektricky, mechanicky alebo inak pohá ané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný 
hluk (píš alky, tlakové zvukové spraye, megafóny at ).  
6. Vstup na plochu majú iba pretekári, ozna ení funkcionári a rozhodcovia.  
7. Upozornenie: Všetky behy sú asové, pod a asov dosiahnutých v jednotlivých behoch sa ur í 
výsledné poradie. 
 
Závere né ustanovenie:  
1. Preteká sa pod a pravidiel Svetovej atletiky, týchto organiza ných pokynov a pod a sú ažného 
poriadku.  
2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednos .  
3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, ur enia poradia na štarte a 
postupový k  ur uje v kancelárii pretekov riadiaci sú aže.  
4. Usporiadate  pretekov si vyhradzuje právo na zmenu asového programu, má právo po dohode so 
športovo-technickým delegátom nepovoli  štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické 
usporiadanie pretekov.  
5. Z podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe a sociálnych sie ach 
AZB a SAZ. Pretekári a rodi ia svojou ú as ou a ú as ou detí súhlasia s ich zverejnením.  
6. Testovanie usporiadate  nezabezpe uje!  
7. Atletické podujatie sa koná v súlade s platnými protipandemickými opatreniami. Slovenský atletický 
zväz pristupuje k organizácii podujatí v režime OTP - ú astníci o kovaní, testovaní, po prekonaní 
choroby COVID-19.  
8. Organizátor je oprávnený vyzva  ú astníka na preukázanie sa daným potvrdením pri vstupe na 
podujatie. Potvrdenie je možné nahradi  digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný.  
 
Opatrenia Covid19: Vstup a pohyb v priestore štadióna bude umožnený všetkým osobám vrátane 
pretekárov iba s rúškom resp. iným prekrytím horných dýchacích ciest (buffka, šatka), po dezinfekcií 
rúk, s dodržiavaním rozostupov 2 metre medzi osobami, mimo pretekárov po as sú ažnej aktivity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
 
 

asový rozpis 25.9.2021 
 

  9:00           kladivo všetky kat. 
10:30 dia ka st. žci  výška najml.+ ml. žky  gu a st. žky  disk všetky kat.  
11:15    výška najml. +ml. žci  gu a st. žci 
11:30 dia ka st. žci         oštep st. žci 
12:00    výška st. žci+dci+jri+M  gu a ml. žci  
13:00 dia ka dci+jri+M      gu a ml. žky  oštep st. žky 
13:30    výška st. žky+dky+jky+Ž  
14:00        gu a dci+jri+M 
14:30 dia ka dky+jky+Ž žr  všetky kat.      oštep dky+jky+Ž 
15:00        gu a dky+jky+Ž   
16:00 trojskok dci+jri+M        oštep dci+jri+M 
17:00 trojskok dky+jky+Ž 
 
 
 

asový rozpis 26.9.2021 - doobeda 
 

  9:30 60m prek. ml. žky  dia ka najml. žci   kriketka najml. žky 
  9:40 60m prek. ml. žci 
  9:50 60m najml. žky 
10:05 60m najml. žci 
10:20 60m ml. žky   
10:30     dia ka najml. žky  kriketka najml. žci 
10:35 60m ml. žci 
10:50 600m najml. žky 
11:00 600m najml. žci 
11:10  600m ml. žky 
11:20  600m ml. žci   
11:30 150m najml. žci   dia ka ml. žci   kriketka ml. žky 
11:45 150m najml. žky 
12:00 150m ml. žky 
12:15 150m ml. žci   
12:30 1000m najml. žci+žky  dia ka ml. žky   kriketka ml. žci 
12:40 1500m ml. žci+žky 
12:50 4x60m najml. žky 
12:55 4x60m najml. žci 
13:00 4x60m ml. žky 
13:05 4x60m ml. žci 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
 

asový rozpis 26.9.2021 - poobede 
 
13:30 100m prek. st. žky 
13:38 100m prek. dky 
13:15 100m prek. jky+Ž 
13:20 100m prek. st. žci 
13:28 110m prek. dci 
13:35 110m prek jri+M 
13:45 100m dky+jky+Ž 
14:00 100m dci+jri+M 
14:15 60m st. žky 
14:30 60m st. žci 
14:45 800m st. žky+dky+jky+Ž 
14:55 800m st. žci+dci+jri+M 
15:05 300m prek. st žky 
15:15 300m prek st. žci 
15:30  400m prek dky+jky+Ž 
15:40 400m prek dci+jri+M 
15:55 300m st. žky 
16:10 300m st žci 
16:25 400m dky+jky+Ž 
16:40 400m dci+jri+M 
16:50 1500m dky+jky+Ž 
17:00 1500m dci+jri+M 
17:10 150m st. žky 
17:25 150m st. žci 
17:40 200m dky+jky+Ž 
17:55 200m dci+jri+M 
18:10 3000m dci+st. žci+dky 
18:25 4x60m st. žky 
18:30 4x60m st. žci 
18:40 5000m M+Ž+jri+jky 
 
 
Zvyšovanie skok do výšky:   
Najml. a ml. žia ky: 105 – 110 – 115 – 120 – 125 – 130 – 135 – 139 – 143 – 147 a alej po 3 cm 
Najml. a ml. žiaci: 115 – 120 – 125 – 130 – 135 – 140 – 145 – 149 – 153 – 157 a alej po 3 cm 
Staršie žia ky: 125 – 130 – 135 – 140 – 145 – 150  – 155 – 160 – 165 – 169 – 173 – 177 – 180 – 183       

a alej po 2 cm  
Dorastenky: 135 – 140 – 145 – 150  – 155 – 160 – 165 – 169 – 173 – 177 – 180 – 183 a alej po 2cm 
Juniorky a ženy: 145 – 150  – 155 – 160 – 165 – 169 – 173 – 177 – 180 – 183 a alej po 2 cm 
 
Starší žiaci: 135 – 140 – 145 – 150 – 155 – 160 – 165 – 169 – 173 – 177 – 180 – 183 a alej po 2cm 
Dorastenci: 145 – 150 – 155 – 160 – 165 – 169 – 173 – 177 – 180 – 183 a alej po 2cm  
Juniori a muži: 160 – 165 – 169 – 173 – 177 – 180 – 183 a alej po 2cm 
   
Zvyšovanie skok o žrdi:   
Všetky kategórie: 180, 200, 210, 220, 230 a alej po 10 cm 


