
 

 
                                                                                                                                                                                                                         

P R O P O Z Í C I E 

MLÁDEŽNÍCKEHO AZB  ELÁN MÍTINGU 

                                                                                                                           8.3. 2019 

Termín                    16. marca 2019, sobota medzi 12.00 až 15.00 hod  a to v rámci 
                                Majstrovstiev Slovenska vo viacbojoch 
Miesto                    Bratislava, hala Elán, Bajkalská 7   
Usporiadateľ          Atletický zväz Bratislavy  
Prihláška klubu     záujem o súťaženie treba napísať do pondelka 11. marca 2019 
                                na e-mailovú adresu: prihlasky.atletika@gmail.com  
                                v ktorej treba napísať aj predpokladaný počet súťažiacich  
                                z klubu, 
Prihlášky                menovite prihlasovať do disciplín sa dá len on-line na webovom  
                                portáli  SAZ-u: http:/ /statistika.atletika.sk/kalendar najneskôr do   
                                stredy 14. marca 2019 do 24.00 hod    
                                 
Vekové kategórie a disciplíny 
 
DORASTENCI a DORASTENKY / ročník narodenia 2002-2003 
60 m, 60 m prekážok 
 
STARŠÍ ŽIACI a STARŠIE ŽIAČKY  / ročník narodenia 2004-2005 
60 m, 60 m prekážok, mix 4x200 m, mix 4x600 m 
 
MLADŠÍ ŽIACI a MLADŠIE ŽIAČKY  / ročník narodenia 2006-2007 
60 m, 60 m prekážok, mix 4x200 m, mix 4x600 m, 
 

NAJMLADŠÍ ŽIACI a NAJMLADŠIE ŽIAČKY  / ročník narodenia 2008-2009 
60 m, 60 m prekážok (ako mladšie žiactvo), mix 4x100 m, mix 4x600 m, 
 
MALÍ  ŽIACI a MALÉ  ŽIAČKY  / ročník narodenia 2010-2011 
60 m,  
 
 
Počet behov  
=Podľa počtu prihlásených v behoch na 60 m a 60 m prekážok sa bežia 
rozbehy a finále podľa vekových kategórií alebo všetci dvakrát. 
 
Štafety 
=Mix sa beží = dievča-chlapec-dievča-chlapec 
 
 

Kancelária pretekov a výdaj štartových čísiel 
=Bude otvorená v hale Elán od 10.00 hod do ukončenia tohto podujatia.  
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Obmedzenie účasti 

=Podujatie je obmedzené na trojhodinový program. Preto v prípade, že sa naplní 

predpokladaná kapacita (300 štartujúcich) predprihláškami z klubov nebude možná 

účasť už väčšieho počtu.  
 

Rozcvičovacie priestory 
=Budú k dispozícii v deň podujatia  vo vyhradených sektoroch. 
 
Šatne 
=Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre chlapcov a osobitne pre dievčatá len na 
prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ neručí. 
 

Zdravotná služba 
=Bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia. 
 

Iné obmedzenia   
=Sprievod a súťažiaci, ktorí neštartujú v prebiehajúcej disciplíne sa nemôžu 
zdržiavať v súťažných priestoroch na ploche haly ELÁN. 
 

Predpis   
=Súťaže sa konajú podľa pravidiel IAAF a týchto propozícií. 
 

Informácie, štartové listiny, výsledky  
=Zverejní usporiadateľ na webovej stránke www.atletika.sk  
 

Kontakt  
=e-mail: atletika@ba.psg.sk 
                                                             
                                                                                  
 
                                                                                    Marcel Matanin Konečný, v.r.  
                                                                                               predseda AZB 
 

http://www.saz.sk/
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