
P R O P O Z Í C I E

49. ročníka Majstrovstiev Slovenska veteránov

2. ročníka Memoriálu Vladimíra Výbošťoka v behu na 100 m

3. ročníka Memoriálu Eduarda Longauera v prekážkovom behu

a

Medzištátneho stretnutia ČR-SR v skokoch

USPORIADATEĽ:             Komisia veteránov SAZ a AC Stavbár Nitra
TERMÍN: 16. júla 2022 (sobota) o 10:00 hod
MIESTO: Atletický štadión AC Stavbár Nitra, 

Trieda Andreja Hlinku 55, 949 01 Nitra 

RIADITEĽ PRETEKOV: Jozef Vašina
VEDÚCI ROZHODCA: Rudolf Zakopčan
KANCELÁRIA: Monika Bakošová
Športovo-technický delegát:             Milan Beliansky 
Zdravotná služba: SČK

UPOZORNENIE: Medzištátne stretnutie ČR-SR v skokoch sa uskutoční počas Majstrovstiev 
Slovenska a bude sa riadiť samostatnými propozíciami, ktoré sú v prílohe.

PRIHLÁŠKY: Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:
                                                      http://statistika.atletika.sk/kalendar

                                     Prihláška musí byť vykonaná najneskôr 13.7.2022 (streda) do 24.00 hod. 
Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.
Každý pretekár môže štartovať maximálne v 3 disciplínach.
Členov SAZ prihlasujú kluboví manažéri!
Nečlenovia SAZ a zahraniční pretekári sa prihlasujú e-mailom 
do 13.7.2022 do 24:00 hod. na adrese:  prihlasky.veterani@gmail.com
s údajmi: meno, priezvisko, úplný dátum narodenia, klub a disciplíny

  UPOZORNENIE: Štartovať budú iba vopred prihlásení pretekári!
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KANCELÁRIA PRETEKOV: Bude otvorená v deň pretekov v administratívnych priestoroch 
štadióna od 9:00 hod. do ukončenia pretekov.
Registrácia každého pretekára končí 60 min. pred štartom jeho 
prvej disciplíny.

ŠTARTOVNÉ ČÍSLA: Dostanú pretekári pri registrácii v kancelárii pretekov. 
Štartovné číslo musí mať pretekár pripevnené tak, aby bolo 
čitateľné počas pretekov.

ŠTARTUJÚ: Ženy – 35 ročné a staršíe a Muži – 35 roční a starší
rozdelení do 1-ročných vekových kategórii. Pre zaradenie do príslušnej 
vekovej kategórie je rozhodujúci vek pretekára v deň konania M SR.

                                     Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a prihlásením prehlasuje, 
                                     že pozná svoj zdravotný stav.

ŠTARTOVNÉ: Pri registrácii, pretekár alebo klub (oddiel), zaplatí štartovné 7 € za
                                     pretekára. Štartovné pre nečlenov SAZ a pretekárov zo zahraničia je 15 €.

Prihlášky po termíne budú prijaté len so súhlasom športovo-technického
                                     delegáta za štartovné zvýšené o 20 €.

DISCIPLÍNY: MUŽI - 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 5km chôdza,
110m pr., 100m pr., 80m pr., výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa, 
disk, oštep, kladivo, 

ŽENY - 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 5km chôdza,
100m pr., 80m pr., výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa, disk, 
oštep, kladivo, 

DRÁHA, POVRCH: Na ovále i v rovinke je 8 dráh, je pokrytá umelou hmotou včítane skokanských 
sektorov. Dĺžka klincov max. 6 mm.
Na hlavnom štadióne sa uskutočnia všetky disciplíny okrem hodu kladivom, 
ktorý bude na tréningovom ihrisku. 

PREZENTÁCIA: Prezentácia pretekárov končí vo vrhoch a skokoch 20 minút a v behoch 10 minút
                                     pred začiatkom štartu u príslušného vrchníka.
                                    
ROZCVIČOVANIE: Iba mimo hlavnej plochy štadióna na tartanovej dráhe resp. na trávnatej 

ploche. 

VÁŽENIE,  MERANIE:   Váženie a meranie vrhačského náčinia sa uskutoční v priestore pred 
tribúnou od 9:00 do 10:00 hod.

ZÁKLADNÉ VÝŠKY: Budú stanovené po dohode pretekárov s vrchníkmi disciplín.



ŠATNE, SPRCHY: Šatne sú zabezpečené v sociálnej budove atletického klubu. Usporiadateľ 
nezodpovedá za veci odložené v šatni a v priestoroch štadióna. 

PROTESTY: Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v 
niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi 
disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom vyhlásení 
výsledkov danej disciplíny (ods. 2 a 3 pravidla 146 Pravidiel atletiky) – 
výsledky budú uverejnené na vývesnej tabuli. Odvolanie proti 
rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny sa musí podať jury písomne 
do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu 
disciplíny (ods. 5 pravidla 146 Pravidiel atletiky). Odvolanie musí byť 
doložené vkladom vo výške 10 €. 

TITULY A ODMENY: Víťaz disciplíny získava titul „Majster Slovenska pre rok 2022“.
Majstrami SR a medailistami môžu byť iba členovia SAZ.
Výsledky nečlenov SAZ sa do poradia M-SR nezapočítavajú. 
Poradie pretekárov v každej disciplíne bude stanovené podľa hodnoty
prepočítaného výkonu jednoročnými koeficientmi WMA.

VYHLASOVANIE VÍŤAZOV: Bude organizované počas pretekov. 

UBYTOVANIE: Usporiadateľ zabezpečí v týchto zariadeniach Študentských domovov SPU v
Nitre, pre pretekárov, ktorí o ubytovanie požiadajú:

1. ŠD Nová doba , Tr. A. Hlinku - bunkový systém (dve 2-lôžkové izby majú spoločné soc. 
zariadenie) – 22,00 €/osoba/noc

2. ŠD Akademická, Akademická ul. - bunkový systém (dve 2-lôžkové izby majú spoločné 
soc. zariadenie) – 18,70 €/osoba/noc

3. ŠD Mladosť, Štúrova ul. - bunkový systém (2-lôžková a 3-lôžková izba majú spoločné 
soc. zariadenie) – 24,20 €/osoba/noc

V cene nie je zahrnutý poplatok mestu – 1,50 €/osoba/deň 

Pre nečlenov SAZ a zahraničných pretekárov usporiadateľ zabezpečí, ak si pretekár objedná ubytovanie 
súčasne s prihláškou na súťaž.

Prihlásení členovia SAZ si ubytovanie môžu objednať iba individuálne e-mailom do 13.7.2022 do 24:00 
hod. na adrese:  prihlasky.veterani@gmail.com 

OBČERSTVENIE:             Usporiadateľ neposkytne.

UPOZORNENIE: Každý účastník sa počas pretekov zdržiava v priestoroch Štadióna  
na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ nezodpovedá účastníkom 
za škodu vzniknutú počas pretekov.
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE: Preteká sa podľa pravidiel WA a WMA a s rešpektovaním týchto 
propozícií.

 
Výsledky budú uverejnené na stránke:

                                                         www.atletika.sk  a  www.  masterstrack.sk  

Rudolf Zakopčan Jozef Vašina    
vedúci rozhodca                                                        riaditeľ pretekov 

Č A S O V Ý   P R O G R A M

10:00 5000m chôdza M, Ž žrď Ž kladivo M, Ž
11:00 Otvorenie Majstrovstiev SR veteránov
11:15 100m M
11:30 100m Ž  disk M-ml guľa M-st, Ž
12:10 110m pr./100m pr./80m pr. M, Ž žrď M
12:20 5000m M, Ž
12:30 diaľka M-ml
12:45  disk M-st, Ž
13:15 800m M
13:25 800m Ž
13:30 diaľka M-st, Ž
14:00 200m Ž oštep M-st, Ž guľa M-ml
14:10 200m M
14:30 1500m M, Ž trojskok M, Ž
15:00 400m Ž
15:15 výška M, Ž oštep M-ml
15:30 400m M 
17:40 Zakončenie Majstrovstiev SR veteránov

Poznámka: M-ml = M35-M59
M-st = M60+ 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu časového programu.

Príloha č. 1: Medzištátne stretnutie ČR – SR v skokoch, Propozície
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