Propozície
majstrovstvá atletického zväzu Bratislavy najmladších, mladších, starších žiakov, žiačok, dorastencov a dorasteniek v hale pre rok 2018
Usporiadateľ:
Termín a miesto:

Atletický zväz Bratislavy
nedeľa 11.2.2018 o 9:00 hod.
Atletická hala Elán, Bajkalská ul. Bratislava

Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca, štartér:

Jaroslav Dobrovodský
Miroslav Helia

Prihlášky:
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:
http://statistika.atletika.sk/kalendar
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 8.2.2018 do 24:00 hod. Po tomto
termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.
Štartovné:
5 Eur za pretekára mimo AZB a zahraničných pretekárov.
Prihlásenie každého pretekára AZB aj mimo AZB v deň pretekov 10 eur za štart.
K
ontrólne preteky: ostatní pretekári /dorastenci, juniori, dospelí, veteráni

Kategórie a disciplíny:
Najml. žci/žky 2007-2008:
Ml.žci/čky 2005-2006:
3kg Starší žiaci – 2003 - 2004:
Staršie.žiačky - 2003 - 2004:
dorastenci- 2001, 2002:
dorastenky- 2001, 2002:
muži, ženy, juniori, juniorky

60m, 150m, 300m,600m, diaľka, výška
60m,60mpr,150m,300m600m,výška,diaľka,guľa
60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m prek.,
výška, diaľka, guľa 4 kg, 4x200m
60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m prek.,
výška, diaľka, guľa 3 kg, 4x200m
60 m, 400 m, 800 m, 1500m
60 m prek., výška, diaľka, trojskok, guľa 5 kg,
60 m, 400 m, 800 m, 1500m
60 m prek., výška, diaľka, trojskok, guľa 3 kg,
60m, 400m, 800m, 1500m, diaľka, výška,
trojskok (disciplíny sa uskutočnia ak budú v
každej disciplíne aspoň traja pretekári z
registrácie AZB)

SO prihlášky v rozsa
hu pretekania tej ktorej kategórie
Kancelária pretekov:
Bude otvorená v hale Elán od 8:00 do ukončenia pretekov. Odhlásenie pretekára je možné urobiť najneskôr do 8:30.

Postup do finále:
60 m finále A, B: žiaci, žiačky, dorastenci, dorastenky – postupujú podľa časov z rozbehov 8 pretekárov.
60 m finále A muži, ženy - podľa počtu prihlásených pretekárov na štart v rozbehoch

Základné výšky:
Skok do výšky:

Žiaci:110cm, po 5 cm do výšky 165 cm, ďalej po 3 cm
Žiačky: 105 cm, po 5 cm do výšky 150cm, ďalej po 3 cm
Dorastenci, juniori, muži: 150 cm, po 5cm do výšky 175 cm,
ďalej po 3 cm
Dorastenky, juniorky, ženy: 130 cm, po 5 cm do výšky 155cm,
ďalej po 3 cm

Priestory na rozcvičovanie:
Pred začiatkom podujatia na celej ploche a počas podujatia len vo vyhradenom priestore
na ploche haly Elán alebo mimo plochy.

Šatne: V hale Elán len na prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá.

Tituly a ceny: prvým trom pretekárom budú udelené medaile (najml. žiaci/ky,
ml. žiaci/ky, st. žiaci/ky a dorastenci/ky).

Upozornenie:
V hale môžu pretekári používať tretry s dĺžkou klincov max. 6 mm.
Najml. žiaci/žiačky, môžu štartovať maximálne v jednej bežeckej a v jednej technickej
disciplíne.
Najml. žiaci/ky, ml. žiaci/ky v skoku do diaľky majú 3 pokusy v súťaži.
Najml. žiaci/ky, ml. žiaci/ky majú povolené dva pokazené štarty na 60m a 150m.
Najml. žiaci/ky, ml. žiaci/ky v behu na 300m pobežia zo štartovacej čiary.
Najml.žiaci/ky, ml.žiaci/ky v behu na 150m pobežia zo štartovacej čiary.
St.žiaci/ky v behu na 300m bežia v dráhach z blokov.
V trojskoku bude doska 9 metrov.
V behoch nad 300m vrátene budú prideľované štartové čísla
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
Záverečné ustanovenie:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním týchto propozícií. Každý pretekár
štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Časový program 11.2.2018
09:00
09:25
09:55
10:20
10:50
11:00
11:05
11:10

60m najml.žci+ml.žci
60m najml.žky+ml.žky
150m najml.žci+ml.žci
150m najml.žky+ml.žky
300m najml.žci+ml.žci
300m najml.žky+ml.žky
600m najml. žci + ml. žci
600m najml. žky + ml. žky

11:20
11:30
11:40
11:45
12:00
12:15
12:30
12:35
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:35
13:40
13:55
14:25
14:45
14:55
15:10
15:20
15:30

60m prek žky + ml.žky F
60m prek žci + ml. žci F
60m prek dky F
60m prek dci F
60m žky + dky R
60m žci + dci R
60m Ž R
60m M R
300m žky F
300m žci F
60m žky + dky F A,B
60m žci + dci F A,B
60m M + Ž F
800m žky + dky
800m žci + dci + M
150m žky
150m žci
400m dky + Ž
400m dci + M
4x200m žci
4x200m žky
1500m dci+dci+Ž+M

Technické disciplíny
09:00
10:30
10:45
11:00
12:00
12:20
12:40
13:40
14:50

diaľka najml.žky+ml.žky
diaľka najml.žci + ml.žci
diaľka žci+dci+M
diaľka žky+dky+Ž
trojskok dky+dci+Ž+M

výška najml.žci/žky + ml.žci/žky + st.žci/žky
výška dci+dky+Ž+M
Guľa - všetci

