
Majstrovstvá SR veteránov

Termín a miesto
14. júl 2018, sobota o 11,00 hod., Atletický štadión TU v Košiciach, Watsonova 4/A.

Usporiadateľ
Z poverenia Komisie veteránov SAZ AO Akademik TU Košice.

Hlavní funkcionári
Riaditeľ pretekov: Vladislav VOVČKO
Vedúci rozhodca: Silvia HANUSOVÁ
Manažér pretekov: Emil RUSKO
Športovo-technický delegát: Milan BELIANSKY

Štartujú: Muži: 35 roční a starší,
Ženy: 35 ročné a staršie.

Pre zaradenie do príslušnej  vekovej kategórie je rozhodujúci  dátum narodenia, ktorý musí vyť
pred, alebo v deň konania pretekov. Dátum určenia vekovej kategórie je 14.07.2018. Pretekári
štartujú na vlastnú zodpovednosť.
Môžu štartovať aj nečlenovia SAZ a taktiež mladší ako 35 roční. Ich výsledky sa do poradia M-
SR nezapočítajú.

Prihlášky
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli

http://statistika.atletika.sk/kalendar
Členov SAZ prihlasujú kluboví manažéri, nečlenovia SAZ sa prihlasujú ako neregistrovaní!
V prípade problémov s prihlasovaním pošlite základné údaje (priezvisko, meno, dátum narodenia,
klub, disciplíny) na e-mail: svankova@hotmail.sk

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná do 12:00 hod vo štvrtok 12.07.2018. Po tomto termíne
systém automaticky prihlasovanie ukončí. 
UPOZORNENIE: Štartovať budú iba vopred prihlásení pretekári!

Disciplíny
Muži:  100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m, 110 m prek., 100 m prek., 80 m prek.,
5.000 m chôdza, diaľka, trojskok, výška, žrď, guľa, disk, oštep, kladivo,
Ženy: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m, 100 m prek., 80 m prek.,  5.000 m chôdza,
diaľka, trojskok, výška, žrď, guľa, disk, oštep, kladivo.

Majstrovstvá SR v skoku do výšky veteránov a veteránok budú súčasťou 4. ročníka Skákania
pod vežou na Hlavnej ulici, pri Urbanovej veži. Súťaž v skoku do výšky začne o 15:00 hod.

Kancelária pretekov
Bude  otvorená  v rozhodcovskej  veži  v deň  pretekov  od  8,30  hod.  do  skončenia  pretekov.
Prezentácia končí o 10,00 hod.

Štartovné
Členovia SAZ 5,- €
Nečlenovia SAZ  a zahraniční pretekári 10,- €



Prihlášky po termíne budú prijaté len so súhlasom športovo-technického delegáta za štartovné
zvýšené o poplatok 20 €.

Šatne
V obmedzenom množstve v tribúne štadióna. Za veci odložené v šatni usporiadateľ neručí.

Obmedzenia štartu
Každý pretekár môže štartovať maximálne v troch disciplínach!!!

Hodnotenie
Poradie pretekárov v každej disciplíne bude stanovené podľa hodnoty výkonu prepočítaného 
jednoročnými koeficientami WMA. 

Tituly a odmeny
Víťaz disciplíny získava titul „Majster Slovenska pre rok 2018“. 
Výsledky nečlenov SAZ sa do poradia M-SR nezapočítavajú.
Pretekári na 1. - 3. mieste dostanú medailu a diplom.
Majstrami SR a medailistami môžu byť iba členovia SAZ.

Výsledky
Oficiálne výsledky Majstrovstiev SR veteránov budú uverejnené na stránkach www.atletika.sk a 
www.masterstrack.sk 

Základné výšky a zvyšovanie
Budú stanovené po dohode s vrchníkom disciplíny.

Ubytovanie a strava
Ubytovanie ani stravu usporiadateľ nezabezpečuje.

Tipy na ubytovanie blízko štadióna:

• ŠD (študentský domov), Boženy Němcovej 1, 040 01 Košice
Ubytovacie odd.: +421 55 602 5838, email: bozenka@sdaj.sk

• ŠD Urbánkova 2, Košice, 
email: urbankova2@sdaj.sk  http://sdaj.tuke.sk/informacie.html
Ubytovanie priamo pri štadióne - patrí Technickej Univerzite

• Penzión ROZÁLIA
http://www.penzionrozalia.sk/svk_kontakt.html

• Boutique Hotel MARATÓN****, Strojárenská 11A
recepcia@hotelmaraton.sk, 
http://www.hotelmaraton.sk

Rôzne
Dráha je osemprúdová, dráha a sektory sú pokryté umelým povrchom zn. Conipur, dĺžka klincov
maximálne 9 mm. Pretekári sú povinní kedykoľvek tretry predložiť rozhodcom na kontrolu.
Štartové čísla obdržia pretekári  pri prezentácii v kancelárii pretekov. Za stratu čísla usporiadateľ
účtuje 5,- €.
Rozcvičovanie len na náprotivnej tartanovej rovinke.



Upozornenie
Každý účastník sa počas pretekov zdržiava v priestoroch atletického štadióna TU v Košiciach na
vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav. Usporiadateľ nezodpovedá za škodu
vzniknutú účastníkom počas pretekov. 

Záverečné ustanovenia
Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení rozpisu Atletické súťaže 2018 
a týchto organizačných pokynov.

Časový program

11,00 110, 80m prek. M Diaľka M Žrď M, Ž Guľa M ml. Disk Ž 
11,20 100, 80m prek. Ž
11,40 100m M
11,50 100m Ž
12,00 Guľa Ž Disk M 
12,20 800m M Diaľka Ž
12,30 800m Ž
12,40 200m M
12,50 200m Ž
13,00 1.500m M Guľa M st. Oštep Ž
13,15 1.500m Ž Trojskok M, Ž
13,30 5.000m M,Ž
14,00 400m M Kladivo M, Ž Oštep M
14,10 400m Ž
14,40 5.000m chôdza M,Ž

  15:00      Výška M, Ž

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu časového programu.


