
 

Propozície 
Majstrovstvá AZB najmladších žiakov a žiačok

Usporiadateľ: Atletický zväz Bratislavy 
Termín a miesto: sobota 28.9.2019 o 12:00 hod.

atletický športový areál FTVŠ,
Lafranconi, Bratislava

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

http://statistika.atletika.sk/kalendar
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 26.9.2019 do 24:00 hod. Po tomto 
termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Kategórie a disciplíny:

Najml.žiaci/žiačky 2008 - 2009: 60m, 150m, 300m z čiary, 600m, 1000m, výška, 
diaľka, guľa 2kg/3kg, kriketka, 4x60m
(prihl. maximálne na 2 disciplíny + štafeta)

Obmedzenie z disciplín: 2 disciplíny z výberu - 60m / 150m / skok do diaľky.

Vložené disciplíny - ročníky 2007 a starší: 600m, 1000m, výška 

Kancelária pretekov:
Bude otvorená na štadióne FTVŠ Lafranconi od 11:00 do ukončenia pretekov.

Tituly a ceny: prvým trom pretekárom budú udelené medaile len ak v disciplíne nastúpia 
aspoň traja pretekári. Vyhlasovanie výsledkov priebežne počas pretekov. 

Základné výšky:
Skok do výšky:   Žiaci/: 100cm, po 5 cm do výšky 160 cm, ďalej po 3 cm  

Žiačky: 100 cm, po 5 cm do výšky 145cm, ďalej po 3 cm 

Upozornenie:  
V disciplínach skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou a vrhu guľou majú všetci 3 pokusy.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických dis-
ciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov. 
Môžu štartovať len pretekári registrovaný v SAZ v termíne do 24.9.2019 z dôvodu, že sys-
tém SAZ nepotvrdí registráciu tesne pred pretekmi.

http://statistika.atletika.sk/kalendar


Zdravotné zabezpečenie: Slovenský červený kríž 

Záverečné ustanovenie:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním týchto propozícií. Každý pretekár 
štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Imrich Ozorák v.r. Marcel Konečný Matanin v.r.
riaditeľ pretekov predseda AZB 

Predbežný časový program 28.9.2019 

12:00 60 m D/CH skok do výšky D/CH hod kriketkou D/CH

12:30 1000 m D/CH skok do diaľky D/CH

12:45 600 m D/CH

13:00 150m D/CH vrh guľou D/CH

13:30 300m z čiary D/CH

13:45 4x60m D/CH

14:00 ukončenie pretekov


