
                      
 
 

MAJSTROVSTVÁ BRATISLAVY V PÄŤBOJI MLADŠÍCH  

ŽIAKOV A ŽIAČIEK 

 

Usporiadateľ:   Atletický zväz Bratislavy a AK Slávia UK Bratislava 

Termín a miesto:   5.9.2021 (nedeľa) o 10:00,  

Atletický štadión prof. Kuchena, FTVŠ UK v Bratislave, Nábr. arm. 

gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava 

Hlavný funkcionári: 

 Riaditeľ pretekov: Dominika Blašková    azb@atletika.sk 

 Hlavný rozhodca: Miroslava Kažimírová 

 Časomiera:  Kril 

 Zdravotná služba:  SČK 

 

Kategórie: mladší žiaci 2008-2009 (prípadne mladší v rozsahu pretekania vo svojej kategórii) 

Disciplíny: päťboj – 60 m. prek., diaľka, 60 m, kriket. loptička, 600 m 

Kontrolné preteky: starší žiaci (2006-2007), dorast (2004-2005), juniori (2002-2003) dospelí (2001 

a starší): 60 m, 150 m a 300 m 

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

https://statistika.atletika.sk/kalendar 

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 2.9.2021 (štvrtok) do 23:00. Po tomto termíne 

sa systém automaticky uzavrie. 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 AZB – 3€ za pretekára/M-AZB 

  kluby AZB – 2€ za štart/kontrolné preteky 

  kluby mimo AZB – 5€ za štart 

  dopis pretekára v deň pretekov - štartovné + 5€ 

Kancelária pretekov: bude otvorená v deň pretekov od 8:30 do ukončenia pretekov v areáli FTVŠ 

UK v Bratislave. Prezentácia bude v kancelárii pretekov vykonaná zástupcom klubu najneskôr 60 min 

pred začiatkom prvej disciplíny. Odhlásenie pretekára najneskôr 60 min pred začiatkom prvej 

disciplíny. 
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Šatne: Slúžia len na prezlečenie. Usporiadateľ nezodpovedá za odložené veci v šatni alebo na 

štadióne. 

Priestory na rozcvičovanie: 

Záverečné ustanovenia: 

a) Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, súťažného poriadku AZB 2021 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) Jeden False start je povolený pre kategóriu mladších a najmladších žiakov a žiačok.  

e) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu a počet pokusov v technických 

disciplínach s ohľadom na počty prihlásených pretekárov.  

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

technické usporiadanie pretekov.  

g) Všetky bežecké disciplíny sú ako časové behy.  

h) Ak na disciplínu sa prihlási len 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční. 

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.  

j) Pretekári a pretekárky mladší ako 18 rokov si musia so sebou na preteky priniesť podpísaný 

informovaný súhlas rodiča!  

k) Testovanie usporiadateľ nezabezpečuje! 

l) Preteky sa konajú bez divákov!  

 

Všetci pretekári, tréneri a organizačný tím sa musí preukázať negatívnym výsledkom RT-

PCR alebo antigénového testu nie starším ako 24 hodín, alebo potvrdením o očkovaní, 

alebo potvrdením o prekonaním ochorenia v posledných 6 mesiacoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

 

ČASOVÝ PROGRAM 

 

10:00  60 m prek. ml. žiačky 

10:20  60 m prek. ml. žiaci 

10:40  60 m KP Ž + M 

10:50       kriket. loptička ml. žiačky 

11:10       diaľka ml. žiaci 

11:20  150 m KP Ž + M 

11:45  60 m ml.žiačky 

12:05  60 m ml.žiaci 

12:25  300 m KP Ž + M 

12:30       diaľka ml. žiačky 

12:45       kriket. loptička ml. žiaci 

13:25  600 m ml.žiačky 

13:35  600 m ml. žiaci 

     

 

 

KP – kontrolné preteky  

M – mužské kategórie  

Ž – ženské kategórie 


