
 
  

 

Majstrovstvá SR družstiev staršieho žiactva 
PROPOZÍCIE PRETEKOV 

 
Termín a miesto 12.10.2019 (sobota) 

Atletický štadión Centra Akademického Športu 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 
Športový areál P. Gleska, Račianska ul. 103, 
Mladá Garda, BRATISLAVA. 
GPS: 48°10'38.48"N 17°7'28.43"E 

Usporiadateľ z poverenia SAZ Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava 
 

Hlavní funkcionári 
Riaditeľ pretekov: Zdenek Národa zdenek.naroda@gmail.com 
Vedúci rozhodca: Viliam Lendel vlendel@leny.sk 
Manažér pretekov: Branislav Droščák brano.droscak@gmail.com 
Technický riaditeľ: Dag Bělák dagbelak@gmail.com 

Inštruktor rozhodcov: Peter Filo filo@atletikasvk.sk 
Delegát SAZ: Milan Laurenčík laurencik@atletikasvk.sk 
Riadiaci súťaže: Róbert Mittermayer mittermayer@atletika.sk 
Vrchník chôdze: Malík O. 
Rozhodcovia chôdze: Gašpárková, Záhončík, Malík J., Filo 

 
Štartujú 
Pretekári s ročníkmi narodenia 2004, 2005, prípadne mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej 
kategórie. Pretekári a pretekárky v kategóriách staršieho žiactva môžu v jeden deň štartovať v 
troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich maximálne 
jedna môže byť dlhšia ako 400 m. V družstve môže štartovať najviac 22 pretekárov a 22 
pretekárok. Jeden pretekár môže štartovať maximálne v troch disciplínach. Pretekári nemôžu 
štartovať v dvoch disciplínach dlhších ako 400m. 
Žiaci: 3 družstvá z M-ZsAZ, 2 družstvá z M-SsAZ a M-VsAZ, 1 družstvo z AZB 
Žiačky: 3 družstvá z M-ZsAZ, 2 družstvá z M-SsAZ, M-VsAZ, 1 družstvo z AZB 

 

Prihlášky 
Oblastné atletické zväzy nahlásia do 1.10.2019 riadiacemu pracovníkovi postupujúce družstvá. 
Riadiaci pracovník po dohode s usporiadateľom vydá organizačné pokyny k priebehu súťaže. 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli 

http://statistika.atletika.sk/kalendar 
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 9.10.2018 do 24:00 hod. Po tomto termíne 
systém automaticky prihlasovanie ukončí. 

 

Disciplíny 
Žiaci: 60m, 150m, 300m, 800m, 3000m, 100m pr., 300m pr., 1500m pr., 3000m chôdza, výška, 
žrď, diaľka, guľa, disk, kladivo, oštep, 4x60m, 4x300m. 
Žiačky: 60m, 150m, 300m, 800m, 2000m, 100m pr., 300m pr., 1500m pr., 3000m chôdza, výška, 
žrď, diaľka, guľa, disk, kladivo, oštep, 4x60m, 4x300m. 
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Kancelária pretekov 
Bude otvorená v klubovni atletického oddielu TJ Slávia STU Bratislava v budove štadióna v sobotu 
od 9:30 hod. do ukončenia pretekov. Štart každého pretekára musí byť potvrdený do 10:40 hod. 
vrátane zloženia štafety a prihlášky sa uzatvoria. Ohlásenú zostavu štafety je možné upraviť 
najneskôr 1 hodinu pred štartom (v prípade zranenia pretekára doložiť potvrdenie lekára 
pretekov). Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie pretekára na štart znamená podľa 
pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží. 

 
Štartové čísla 
Vedúci výprav obdržia štartové čísla pri prezentácii. Štartovné čísla musí mať pretekár pripevnené 
na  pretekárskom   drese   tak,   aby   boli   počas   celej   súťaže   dobre   čitateľné.   Umiestnenie  
a pripevnenie štartovných čísel bude kontrolované na disciplíne. Záloha za štartovné čísla pre 
príslušný klub je 5 Eur. 

 

Váženie náčinia 
Váženie a meranie vrhačského náčinia sa uskutoční od 9:30 do 10:40 v miestnosti suterénu 
budovy štadiónu. 

 
Štartovné a poplatky: 
Zúčastnené družstvá štartujú na vlastné náklady, okrem príspevku na cestu, ktorý dostanú zo SAZ. 
Usporiadateľ dostane príspevok na technické zabezpečenie od SAZ. 

 

Technické pokyny a upozornenia 
V behoch na 60 m sa konajú rozbehy a finále. V ostatných behoch sa beží priamo na čas a poradie 
sa určí podľa dosiahnutých výkonov. 
V prípade, že v disciplínach diaľka, trojskok, guľa, disk, oštep, kladivo bude štartovať viac ako 16 
pretekárov, tak všetci pretekári budú mať k dispozícii iba dva pokusy. Pretekári na 1-8. mieste 
budú pokračovať v súťaži a budú mať ďalšie tri pokusy. 

 

Prezentácia pred disciplínou 
Prezentácia bude v mieste disciplíny. V bežeckých disciplínach končí 15 min. pred začiatkom 
disciplíny, v technických disciplínach končí prezentácia 25 min. pred začiatkom disciplíny. 

 
Hodnotenie 
Boduje sa prvých desať miest v disciplíne bodmi: 11,9,8,7,6,5,4,3,2,1. 

 

Tituly a odmeny 
Víťazné družstvo sa stáva „Majstrom Slovenska pre rok 2019“. 

 

Šatne a rozcvičovanie 
Šatne sú zabezpečené v budove štadióna. Rozcvičovanie je možné na plochách a voľných 
športoviskách mimo štadióna. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni a priestoroch 
štadióna. 

 

Previnenia a tresty: 
Neoprávnené štarty pretekára sa trestajú stratou všetkých bodov získaných týmto pretekárom 
vrátane štafety. Každý neoprávnený štart sa posudzuje a trestá zvlášť. Po ukončení súťaže sa za 
každý neoprávnený štart odpočíta družstvu ešte 10 bodov. Ak sa zistí neoprávnený štart 
pretekára po rozbehu, prípadne v priebehu súťaže, pretekár je z ďalšej súťaže vyradený a do 



finále postupuje ďalší pretekár tak, akoby vyradený pretekár neštartoval. Za iné priestupky môže 
byť zavedené disciplinárne pokračovanie v zmysle disciplinárneho poriadku. Za neoprávnený štart 
sa považuje: pretekár nie je uvedený v odovzdanom zozname pretekárov a štartuje, nie je 
registrovaný v SAZ, štartuje mimo rozsahu pretekania, väčší počet štartov, viac pretekárov v 
družstve, nenastúpenie na disciplínu a následný štart v ďalšej disciplíne,... 

 
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 disciplíny sa musí podať jury 
písomne do 30 minút od oficiálneho oznámenia výsledku súťaže upraveného rozhodnutím 
vedúceho rozhodcu, alebo od oznámenia rozhodnutia poskytnutého tomu, kto podával protest, 
ak výsledok nebol zmenený. 

 

Záverečné ustanovenia 
Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení rozpisu Atletické súťaže 2019 a 
týchto organizačných pokynov. 



 
  

 

Majstrovstvá SR družstiev staršieho žiactva 

Časový program 
Sobota 12.10.2019 

 
 

10:55 Otvorenie Majstrovstiev SR 
11:00 3000m chôdza Žci Výška Žci Diaľka Žky Kladivo Žci 
11:30 3000m chôdza Žky    

12:00 100m prek. Žci   Kladivo Žky 
12:10 100m prek. Žky    

12:20 60m Žci R    

12:45 60m Žky R Výška Žky   

13:00 300m Žci  Diaľka Žci Disk Žci 
13:15 300m Žky    

13:40 1500m prek Žci    

13:50 1500m prek. Žky    

14:00 3000m Žci   Disk Žky 
14:15 2000m Žky    

14:25 60m Žci F Žrď Žci   

14:35 60m Žky F    

14:45 300m prek. Žci    

15:00 300m prek. Žky  Guľa Žci Oštep Žky 
15:15 800m Žci    

15:25 800m Žky    

15:40 150m Žci    

15:55 150m Žky    

16:00  Žrď Žky Guľa Žky Oštep Žci 
16:15 4x60m Žci    

16:30 4x60m Žky    

16:45 4x300m Žci    

17:00 4x300m Žky    

 

Zvyšovanie latky 
Žiaci - výška: 145,155,160,165,169,173,176 a ďalej po 3 cm. 

- žrď: 220,240,260,280,290, a ďalej po 10 cm. 
 

Žiačky - výška: 130,135,140,145,150,154,158,161 a ďalej po 3cm. 
- žrď: 180,200,220,240,250 a ďalej po 10cm. 


