
 

Majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek 
 
Usporiadateľ:  z poverenia SAZ - ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica a VŠC DUKLA 

Termín:  23.- 24. júna 2018 
Miesto:  Štadión SNP VŠC Dukla Banská Bystrica na Štiavničkách  
Hlavní funkcionári:  Riaditeľ pretekov:   Igor Kováč 
 Technický riaditeľ:    Jozef Párička 
 Delegát zväzu:    Milan Laurenčík 
 Vedúci rozhodca:    Ivan Čillík 
 Inštruktor rozhodcov:   Marián Kalabus 
 Športovo - technický delegát:  Miroslav Helia 
Štartujú: Pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2001 a 2002, prípadne mladší v 

rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie.  
Pretekári a pretekárky v kategórii dorastu môžu v jeden deň štartovať 
maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť 
dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400m. 
Žiaci a žiačky nemôžu súťažiť v trojskoku. 

Dorastenci:  100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m prek., 400 m 
prek., 2000 m prek., výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, 
oštep 700 g, kladivo 5 kg, 5000 m chôdza, 4 x 100 m, 100-200-300-400 m 

Dorastenky:  100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m prek., 400 m 
prek., 2000 m prek., výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1kg, 
oštep 500 g, kladivo 3 kg, 5000 m chôdza, 4 x 100m, 100-200-300-400 

Vložená disciplína muži: oštep 800 g 
Štartovné: Pri potvrdení štartu pretekára zaplatí oddiel - klub usporiadateľovi 2€ za 

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

http://statistika.atletika.sk/kalendar 
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 20.6.2018 
/streda/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky 
prihlasovanie ukončí.  
Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude v štvrtok v týždni 
konania M-SR uverejnený na internetovej stránke www.atletika.sk  

Kancelária pretekov: Bude otvorená na štadióne v sobotu od 11,00 hod. a v nedeľu od 8,00 
hod. do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť 
najneskôr 1 hodinu pred začiatkom prvej disciplíny príslušného poldňa. 
Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a 
oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri 
prezentácii sa taktiež považuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 
7 €. 

http://www.atletika.sk/


Najneskôr 1 hodinu pred začiatkom prvej disciplíny v príslušnom poldni 
musí byť potvrdený štart každého pretekára, vrátane štafiet a prihlášky 
sa uzatvoria. Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie pretekára na 
štart znamená podľa pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších 
súťaží. 

Zvyšovanie: Dorastenky  -  
výška:  145, 150, 155, 159, 163, 167, 170, 173, 176 a ďalej po 2cm 
žrď:  220, 240, 260, 270, a ďalej po 10cm 
Dorastenci   
výška:  165, 170, 175, 180, 184, 188, 192, 195, 198, 201, a ďalej po 2cm 
žrď:  280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, a ďalej po 10 cm 

Štartové čísla: Pri prezentácii dostanú vedúci družstiev pre svojich pretekárov štartové 
čísla. Organizátor vyberá zálohu 5€, ktorá bude vrátená po odovzdaní 
čísel späť v kancelárii pretekov. 

Prezentácia na disciplíny: Prezentácia pre všetky disciplíny bude umiestnená oproti hlavnej 
tribúne a označená nápisom „Prezentácia“. V bežeckých disciplínach 
končí 15 min. pred začiatkom disciplíny, v technických disciplínach končí 
prezentácia 25 min. pred začiatkom disciplíny, v skoku o žrdi končí 60 
min. pred začiatkom disciplíny. 
Kontrola náčinia končí 1 hodinu pred začiatkom prvej disciplíny 
príslušného poldňa 

Rozcvičovanie: Mimo hlavnej plochy štadióna na vedľajšom tréningovom ihrisku. 
Upozornenie: Súťaž v hode kladivom sa uskutoční na pomocnom ihrisku.  
Protesty: Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže, sa 

musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr 
však 30 minút po úradnom vyhlásení výsledkov danej disciplíny. 
Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu sa musí podať jury 
písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho 
rozhodcu a doložiť vkladom 10 €. 

Tituly a odmeny: Víťaz každej disciplíny získava titul „Majster SR na rok 2018“. Pretekári 
na 1.-3. mieste dostanú medailu a diplom a majster SR získa tričko. 
Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že súťaž začali najmenej 3 
pretekári. 
Vyhlasovanie víťazov bude organizované v priebehu pretekov v blokoch. 

Technické ustanovenia: Všetci pretekári vybraní dopingovým komisárom sú povinní 
podrobiť sa dopingovej kontrole. Pretekári musia štartovať v 
pretekárskom úbore, členovia štafety musia mať jednotné dresy. 
Nebude umožnené štartovať v reprezentačnom drese reprezentácie SAZ 
(Adidas, New Line). Vstup na plochu štadióna je povolený iba súťažiacim, 
rozhodcom a hlavným funkcionárom M-SR.  

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

 
 
 
 
 



Spôsov nasadzovania na MSR vonku: 
Nasadzovanie disciplín 60 m, 60 m prek., 100 m, 100 m prek., 110 m prek., 150 m, 200 m 
8-dráha 
 

 

9 – 24 pretekárov Postup do finále: prví dvaja + časy 

25 – 48 pretekárov postup do finále: prví víťazi + časy 

nad 48 pretekárov do rozbehov postupujú podľa štatistických tabuliek (season best) 24 
pretekári 

 kvalifikácia pre pretekárov na 25 - XY mieste podľa štatistických tabuliek 

 Ak je 5, alebo menej kvalifikačných behov, tak postupuje víťaz + časy. 
Najlepší pretekári sú nasadení do rôznych behov. 

 Ak je 6 a viac kvalifikačných rozbehov, tak do rozbehov z kvalifikácie 
postupuje 8 najlepších pretekárov, podľa času. Najlepší pretekári sú 
nasadení spolu. 

 Športovo technický delegát má právo zmeniť poradie pretekára podľa season 
best s prihliadnutím na jeho výkon v príbuznej disciplíne 

 
V technických disciplínach doporučené počty najviac 20 pretekárov. Výber na základe 
štatistických tabuliek. 



Časový program 
 

Sobota 23. júna 2018 
12,30  Otvorenie M-SR  Diaľka Dci Žrď Dky    Kladivo Dci  
12,45  Detská štafetová liga 
13,30  100 m prek. Dky R    
13,45  110 m prek. Dci R 
14,00  100 m Dky kvalif.       Kladivo Dky 
14,10  100 m Dci kvalif.        
14,25  400 m Dky F         
14,40  400 m Dci F   
15,00  100 m Dky R  
15,20  100 m Dci R     
15,40  100 m prek Dky F Diaľka Dky     Oštep Dci 
15,45  110 m prek Dci F   Žrď Dci     
15,55  800 Dky F     
16,10  800 Dci F         
16,35  100 m Dky F 
16,40  100 m Dci F 
16,50  3 000 m Dky F        Oštep Dky 
17,05  3 000 m Dci F         
17,30  4x100m Dky F         
17,40  4x100m Dci F    
18,00  5000 m chôdza Dky F       Oštep M 
18,25  5000 m chôdza Dci F    
 
Nedeľa 24. júna 2018 
11,00  200 m Dky kvalif. Trojskok Dky   Výška Dci  Guľa Dky Disk Dci 
11,10  200 m Dci kvalif.  
11,35  1500 m Dky F  
11,55  1500 m Dci F  
12,20  200 m Dky R 
12,40  200 m Dci R 
13,00  400 m prek Dky F 
13,15  400 m prek Dci F Trojskok Dci   Výška Dky Guľa Dci Disk Dky 
13,35  200 m Dky F 
13,40  200 m Dci F  
13,55  2000 m prek. Dky F 
14,10  2000 m prek. Dci F 
14,30  100-200-300-400 m Dky F 
14,40  100-200-300-400 m Dci F 
 

 


