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Míting ZsAZ mladšieho žiactva 

a najmladšieho žiactva 
 

Presná forma organizácie, jej rozsah a obmedzenia budú definitívne známe až 
na základe aktuálnej pandemickej situácie a aktuálne platných rozhodnutiach RÚVZ 
a ÚVZ SR. 

Všetci pretekári, tréneri a organizačný tím sa musí preukázať 24 hod. 
negatívnym  výsledkom  RT-PCR alebo antigénového testu, alebo potvrdením o 
očkovaní, alebo potvrdením o prekonaním ochorenia v posledných 6 mesiacoch. 

Všetci pretekári a pretekárky musia so sebou na preteky priniesť 
podpísaný informovaný súhlas rodiča! 
 
Usporiadateľ: 
Športový klub ŠK Skalica a Západoslovenský atletický zväz 
 
Termín a miesto: 
12. júna 2021 (sobota), 9:00 hod.  Mestský letný štadión, Športová č.54, Skalica 
 
Hlavní funkcionári: 
Riaditeľ pretekov:     Zdeněk   Zalubil 
Športovo technický delegát:  Miloš Filo 
Vedúci rozhodca:     Ľudmila  Hlaváčková 
 
Prihlášky: 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:  

http://statistika.atletika.sk/kalendar 
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do štvrtka 10.6.2021 do 12:00 hod. Po 
tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  
 
Štartujú: 
Mladší žiaci – rok narodenia 2008 – 2009 
Mladšie žiačky – rok narodenia 2008 – 2009 
Najmladší žiaci – rok narodenia 2010 – 2011 
Najladšie žiačky – rok narodenia 2010 - 2011 
 
Štart pretekárov z inej oblasti a zo zahraničia na základe rozhodnutia športovo technického 
delegáta po ukončení prihlasovania. 
 
 
Disciplíny: 
 
mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60 m pr., diaľka, výška, hod 

kriketovou loptičkou, guľa 3kg 
mladšie žiačky 60 m, 150m, 600  m, 1500 m, 60 m pr., diaľka, výška, hod 

kriketovou loptičkou, guľa 2 kg 
najmladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, 60 m pr., chôdza 2000 m, diaľka 

z miesta odrazu, výška, hod kriketovou loptičkou, guľa 3kg 
najmladšie žiačky 60 m, 150m, 600  m, 1000 m, 60 m pr., diaľka z miesta odrazu, 

výška, hod kriketovou loptičkou, guľa 2 kg 

http://statistika.atletika.sk/kalendar
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Kancelária pretekov: 
Bude otvorená v administratívnych priestoroch pod tribúnou štadióna v deň pretekov od 
07:45 hod. Do 8:30 hod. musí byť potvrdený štart každého pretekára a prihlášky sa 
uzatvoria.  
Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie pretekára na štart znamená podľa pravidiel 
atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží. 
 
Štartovné: 
Poplatok za pretekára 2,00 €.  
 
Šatne: 
Šatne nebudú k dispozícii.  
 
Rozcvičovanie: 
Iba mimo hlavnej plochy štadióna.  
 
Štartové čísla: 
Dostanú vedúci výpravy, pretekári pri prezentácii pri potvrdení štartu. Štartové čísla musí 
mať pretekár pripevnené na pretekárskom drese tak, aby boli počas celej súťaže dobre 
čitateľné. 
 
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€. 
 
Zvyšovanie latky: 
 
Skok do výšky: 
ml. žiaci -  115 cm, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 148 .... cm  
ml. žiačky -  110 cm, 120, 125, 130, 135, 138 ...cm 
najml. žiaci -   105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 148 ...cm 
najml. žiačky -  95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 138,...cm 
 
Zdravotná služba 
Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia. 

Technické ustanovenia 
1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať 

v reprezentačnom drese je zakázané. 
2. Prezentácia pretekárov a pretekárok pred disciplínou sa končí: bežecké 

disciplíny 15 min. pred začiatkom disciplíny, 
3. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to 

určených. 
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4. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje 
spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď). 

5. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. 
dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na 
kontrolu. 

6. Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia. 
7. Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách. 
8. Pretekári a pretekárky musia so sebou na preteky priniesť podpísaný informovaný 

súhlas rodiča! 
9. Testovanie usporiadateľ nezabezpečuje! 
10. Odporúčame prihlasovať pretekárov najviac na dve disciplíny. 
11. Zvážiť štart pretekárov s nižšou výkonnosťou. 

Záverečná ustanovenia 

1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií. 
2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť. 
3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia 

poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - 
technický delegát. 

4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má 
právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, 
ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

5. Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu 
verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením 
SAZ k opatreniam ÚVZ SR. 

Opatrenia Covid19 

- Pred vstupom do areálu sa treba preukázať negatívnym  výsledkom  RT-PCR alebo 

antigénového testu nie starším ako 24 hodín, potvrdením o očkovaní alebo prekonaním 

ochorenia v posledných 6 mesiacoch. 

- Zápis do zoznamu funkcionárov, rozhodcov a trénerov 

- Hromadné podujatia športového charakteru  sa uskutoční bez obecenstva!!!  

- Tréneri rovnako ako aj atléti sú povinní ihneď po skončení disciplíny opustiť areál. 

- Vstup a pohyb v priestore štadióna bude umožnený všetkým osobám vrátane pretekárov 

iba s rúškom resp. iným prekrytím horných dýchacích ciest (buffka, šatka), po dezinfekcií 

rúk, s dodržiavaním rozostupov 2 metre medzi osobami, mimo pretekárov počas 

súťažnej aktivity.  
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Časový program 
 

 
Časový program: 
 
09:00 60 m prek. F ml. Žci  diaľka najml. Žky výška ml. Žky  loptička najml. Žky 
09:05 60 m prek. F ml. Žky        guľa najml. Žci 
09:10 60 m prek. F najml. Žci 
09:15 60 m prek. F najml. Žky  
09:30 60 m F ml. Žci 
09:40 60 m F ml. Žky 
09:50 60 m F najml. Žci        guľa najml. Žky 
10:00 60 m F najml. Žky  diaľka ml. Žci  výška najml. Žci loptička ml.Žky 
10:15 1000 m F najm. Žci         
10:25 1000 m F najml. Žky 
10:35 600 m F ml. Žci       
10:45 600 m F ml. Žky     výška najml. Žky guľa ml. Žci 
10:55 600 m F najml. Žci  diaľka najml. Žci    loptička najml. Žci 
11:05 600 m F najml. Žky 
11:20 1500 m F ml. Žci    
11:30 1500 m F ml. Žky        
11:50 150 m F ml. Žci  diaľka ml. Žky  výška ml. Žci   guľa ml. Žky 
12:05 150 m F ml. Žky        loptička ml. Žci 
12:20 150 m F najml. Žci 
12:35 150 m F naml. Žky 
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Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu) 
 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko pretekára: ................................................................  

 

 

 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní 

Mítingu ZsAZ v Skalici dňa 12. júna 2021. Súhlasím, aby sa tejto akcie 

zúčastnil môj syn/dcéra a som si vedomý dôsledkov môjho súhlasu.  

 

 

súhlasím – nesúhlasím*  

 

 

 

 

Dňa: .....................................................................................................  

 

Meno a priezvisko rodiča: ....................................................................  

 

Podpis rodiča: ......................................................................................  

 

 

 

 

* nehodiace sa prečiarknite   


