Majstrovstvá Slovenska družstiev dorastencov a dorasteniek
2018
Termín a miesto:

6. októbra 2018, Mestský atletický štadión
A. Hajmássyho, Hajdóczyho ulica, Trnava

Usporiadateľ:

Atletický klub AŠK Slávia Trnava v spolupráci s mestom
Trnava

Hlavní funkcionári
Riaditeľ pretekov:
Vedúci rozhodca:
Manažér pretekov:
Inštruktor rozhodcov:
Športovo-technický delegát:

Vladimír Gubrický
Ľudmila Hlaváčková
Marián Hammel
Peter Filo
Miloš Filo

Štartujú
Dorastenci: 3 družstvá z M-ZsAZ, 2 družstvá z M-SsAZ, M-VsAZ a 1 družstvo AZB
Dorastenky: 3 družstvá z M-ZsAZ, 2 družstvá z M-SsAZ, M-VsAZ a 1 družstvo AZB
Rozsah pretekania
Štartujú dorastenci a dorastenky ročníkov 2001-2002, prípadne mladší v rozsahu pretekania svojej
vekovej kategórie. V družstve môže štartovať najviac 26 pretekárov a 26 pretekárok. 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.
Prihlášky
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:
http://statistika.atletika.sk/kalendar
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 4.10.2018 do 12:00 hod. Po tomto termíne
systém automaticky prihlasovanie uzavrie.
Disciplíny
Dorastenci: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr., 400 m pr., 2000 m pr., 5000
m chôdza, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa, disk, kladivo, oštep, 4x100 m, 100-200-300- 400m
Dorastenky: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m pr., 400 m pr., 2000 m pr., 5000
m chôdza, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa, disk, kladivo, oštep, 4x100 m, 100-200-300- 400 m

Kancelária pretekov
Bude otvorená v administratívnej miestnosti pod tribúnou v deň preteku od 9:30 hod do ukončenia
pretekov. V deň preteku do 10:30 hod. musí byť potvrdený štart každého pretekára, vrátane
menovitého 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.
Váženie náčinia:
Váženie a meranie vrhačského náčinia sa uskutoční v deň pretekov od 9:30 do 10:30 hod
v priestore za hlavnou tribúnou. Skontrolované náčinie bude doručené k miestu disciplíny.
Štartové čísla:
Pri prezentácii dostanú vedúci družstiev pre svojich pretekárov štartové čísla.
Šatne a rozcvičovanie:
Šatne sú zabezpečené v sociálnej budove atletického klubu, rozcvičovanie je možné na trávnatej
ploche pri telocvični Slávia. V prípade nepriaznivého počasia bude na rozcvičovanie k dispozícii aj
telocvičňa Slávia. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, telocvični a priestoroch
štadióna.
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.
Hodnotenie:
Boduje sa prvých 10 miest v disciplíne bodmi: 11,9,8,7,6,5,4,3,2,1.
Základné výšky a zvyšovanie:
Dorastenci – výška: 160,170,175,180,185,190,194,198 a ďalej po 3cm
Žrď: 250,270,290,310,330,350,370,390,400 a ďalej po 10cm
Dorastenky- výška: 140,145,150,155,160,164,168,171 a ďalej po 3cm
Žrď : 200,220,240,260,280,290,300 a ďalej po 10cm
Tituly a odmeny:
Víťazné družstvo sa stáva „Majstrom Slovenska pre rok 2018“ a má právo štartovať v Pohári
európskych majstrov juniorov v roku 2019.
Technické ustanovenia:
Všetci pretekári vybraní dopingovou kontrolou 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.

Vzdialenosť odrazového dosky: dorastenci – 11 m, 9 m, dorastenky 9 m, 7 m.
Záverečné ustanovenie:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky, týchto organizačných pokynov. Všetky ďalšie pravidlá
a ustanovenia nespomenuté v propozíciách platia s rešpektovaním ustanovení rozpisu Atletické
súťaže 2018.
Ubytovanie:
Bude možné v hoteli Spectrum. Hotel sa nachádza na ulici Vladimíra Clementisa 13, 20 min. chôdze
od štadióna, 5 min autom.
Rezervácia možná e-mailom na recepcia@hotelspectrum.sk alebo telefonicky +421 33 590 5111;
+421 948 590 911
Cenník:
STANDART(cca 8 izieb
Jednolôžková izba Štandard – 32 € za izbu na noc
Dvojlôžková izba Štandard – 38 € za izbu na noc
Dvojlôžková izba Štandard + prístelka – 50 € za izbu na noc

KOMFORT (cca 25x)
Jednolôžková izba Komfort – 34 € za izbu na noc
Dvojlôžková izba Komfort – 40 € za izbu na noc
Dvojlôžková izba Komfort + prístelka – 52 € za izbu na noc
Premium(cca 15x)
Jednolôžková izba Premium – 40 € za izbu na noc
Dvojlôžková izba Premium – 49 € za izbu na noc
Dvojlôžková izba Premium + prístelka – 64 € za izbu na noc
Apartmán(2x) – 60€ izba na noc
Raňajky vo forme švédskych stolov - 5€/os/deň.

Časový program
Sobota
11:15
11:30
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:55
13:10
13:20
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:10
15:20
15:35
15:50
16:05
16:20
16:30
16:45
17:00

Otvorenie M-SR
5 000 m chôdza Dky, Dci
400 m prek. Dky
400 m prek. Dci
100 m R Dky
100 m R Dci
1 500 m Dky
1 500 m Dci
400 m Dci
400 m Dky
2 000 m prek. Dky
2 000 m prek. Dci
100 m F Dky
100 m F Dci
100 m prek. Dky
110 m prek. Dci
800 m Dky
800 m Dci
200 m Dky
200 m Dci
3 000 m Dky
3 000 m Dci
4x100 m Dky
4x100 m Dci
100-200-300-400 Dky
100-200-300-400 Dci

Diaľka Dci

Žrď Dci
Výška Dky

Kladivo Dky

Oštep Dci

Kladivo Dci

Oštep Dky

Disk Dci

Guľa Dky

Disk Dky

Guľa Dci

Diaľka Dky

Výška Dci

Trojskok Dci Žrď Dky

Trojskok Dky

Upozornenie:
Finále v behoch sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia rozbehy.

