
 

 
 
 

Majstrovstvá Slovenska družstiev staršieho žiactva 2020 
 

Termín a miesto:   10. októbra 2020, Mestský atletický štadión 
     A. Hajmássyho, Hajdóczyho ulica, Trnava 
 
Usporiadateľ:    Atletický klub AŠK Slávia Trnava v spolupráci s mestom  
     Trnava 
 
Hlavní funkcionári 
Riaditeľ pretekov:   Vladimír Gubrický 
Vedúci rozhodca:   Ľudmila Hlaváčková 
Manažér pretekov:   Matej Lietavec 
Inštruktor rozhodcov:   Peter Filo 
Riadiaci súťaže:   Marek Baláž 
Delegát SAZ:    Milan Laurenčík 
 
Štartujú 
Žiaci:   3 družstvá z M-ZsAZ, 2 družstvá z M-SsAZ, M-VsAZ a 1 družstvo AZB  
Žiačky:  3 družstvá z M-ZsAZ, 2 družstvá z M-SsAZ, M-VsAZ a 1 družstvo AZB 
 
Rozsah pretekania 
Pretekári s ročníkmi narodenia 2005, 2006, 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 1.10.2020 riadiacemu súťaže postupujúce družstvá. Riadiaci 
súťaže 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 8.10.2020 do 24:00 hod. Po tomto termíne 
systém automaticky prihlasovanie uzavrie. 
 
 
 

http://statistika.atletika.sk/kalendar


 

 
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 
 
 
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. Štartovné čísla musí 
mať pretekár pripevnené na pretekárskom drese tak, aby boli počas celej súťaže dobre viditeľné.  
 
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. 
 
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. 
 
 



 

Hodnotenie:  
Boduje sa prvých 10 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 2020“. 
 
Technické ustanovenia: 

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. Vstup na plochu štadióna je povolený iba súťažiacim, 
rozhodcom a hlavným funkcionárom M-SR. 
 
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 2020. 
 
Ubytovanie: 
 

V bezprostrednej blízkosti atletického areálu sa nachádzajú dva internáty.  

 

Študentský domov Petra Pázmaňa 

Rybníková 13A, 917 01 Trnava 

Telefón: 033 5939 813 

E-mail: miroslava.baranova@truni.sk 

 

Študentský domov - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Námestie Jozefa Herdu 577/2, 917 01 Trnava 

Telefón: 033 5565 176 

E-mail: sona.krahulcova@ucm.sk 

 

Ďalej je možnosť ubytovania sa 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. Aktuálny 
cenník : https://www.hotelspectrum.sk/ubytovanie/cennik.html.  



 

Časový program 
 
 
Sobota  
10:55 Otvorenie M-SR    
11:00 3 000 m chôdza Žci    Diaľka Žci Žrď Žci  Kladivo Žky Oštep Žci 
11:30 3 000 m chôdza Žky     Výška Žky 
12:00 100 m prek. Žci 
12:10 100 m prek. Žky 
12:20 60 m Žci R 
12:45 60 m Žky R 
13:00 300 m Žci    Diaľka Žky 
13:15 300 m Žky        Kladivo Žci Oštep Žky 
13:40 1500 m prek. Žci 
13:50 1500 m prek. Žky 
14:00 3000 m Žci      Výška Žci 
14:15 2000 m Žky 
14:25 60 m Žci F  
14:35 60 m Žky F      Žrď Žky 
14:45 300 m prek. Žci       Disk Žci Guľa Žky 
15:00 300 m prek. Žky 
15:15 800 m Žci 
15:25 800 m Žky 
15:40 150 m Žci 
15:55 150 m Žky        Disk Žky Guľa Žci 
16:10 4 x 60 m Žci 
16:25 4 x 60 m Žky 
16:40 4 x 300 m Žci 
16:55 4 x 300 m 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. 


