
 

 
                                                                                                                                                                                                                         

P R O P O Z Í C I E 

LETNÉHO POHÁRA DRUŽSTIEV 2019 

 MINIPRÍPRAVKA AZB  

                                                                                                                           12.5. 2019 

Termín a miesto    18.mája 2019/sobota 10.30-12.00 štadión FTVŠ na Lafranconi 
                                   
Vekové kategórie  ročník 2010 chlapci aj dievčatá 
                                ročník 2011 chlapci aj dievčatá     
                                ročník 2012 a mladší chlapci aj dievčatá      
             
Usporiadateľ          Atletický zväz Bratislavy  
 
Prihlášky klubu     Menovite prihlasovať do disciplín sa dá členom SAZ-u len on-line  
                                na webovom portáli  SAZ-u: http:/ /statistika.atletika.sk/kalendar  
                                najneskôr do štvrtka 16. mája 2019 do 22.00 hod    
 
Disciplíny               60 m z vysokého štartu, 
                                300 m z čiary,  
                                skok do diaľky z miesta (3 pokusy),  
                                hod kriketkou (3 pokusy za sebou)                  
 

Počet  štartov 
=Maximálny počet štartov pre jedného účastníka sú tri disciplíny. 
 
Kancelária pretekov  
=Bude otvorená v domčeku na štadióne Lafranconi od 09.00 hod do ukončenia tohto 
podujatia.  
 

Rozcvičovacie priestory 
=Budú k dispozícii v deň podujatia  od 09.00 hod.  
 

Zdravotná služba 
=Bude k dispozícii počas konania podujatia. 
 

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

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



Hodnotenie  
=Za poradie v jednotlivých vekových kategóriach osobitne u chlapcov a osobitne aj 
u dievčat sa získava za každé umiestnenie na 1 až 10 mieste pre klub po jednom 
bode a to zo všetkých disciplín. Celkový súčet bodov spolu z chlapcov aj dievčat zo 
všetkých vekových kategórií určí víťaza kola. Po troch kolách aj celkového víťaza. 
 
ODMENY   
=Víťazné družstvo s najväčším počtom bodov získa pohár AZB.  
 
Informácie, štartové listiny, výsledky  
=Zverejní usporiadateľ na webovej stránke www.atletika.sk  
 

Kontakt  
=e-mail: atletika@ba.psg.sk 
 
VEKOVÉ KATEGÓRIE A VLOŽENÉ DISCIPLÍNY  
2008-2009 najmladšie žiactvo  60 m a 600 m 
2006-2007 mladšie žiactvo       60 m a 600 m 
2004-2005 staršie žiactvo         600 m 
                                                             
                                                                                    
 
 

18.5.2019 = predbežný časový program  

10.30    60 m z vysokého štartu 

11.00    skok do diaľky z miesta a hod kriketkou súbežne a potom sa vymenia 

             VLOŽENÝ BEH 60 m z blokov pre ročníky 2006-2009    

11.30    300 m z čiary   

11.40    VLOŽENÝ BEH 600 m pre ročníky 2004-2009 

Definitívny časový program  

=Bude aktualizovaný podľa počtu prihlásených atlétov a atlétok, predom zverejnený     

  a rozposlaný prihláseným klubom e-mailami.  

 

ĎALŠIE termíny a miesta konania     
 
30.mája 2019/štvrtok 16.30-18.00 štadión ZŠ Tupolevova 
Disciplíny sa určia po prvom kole 
 
september 2019       
miesto-termín-disciplíny sa určia po prvých dvoch kolách 
 
 
 
 

http://www.saz.sk/
mailto:atletika@ba.psg.sk


október-december 
po analýze reálnosti takýchto podujatí sa pripraví ich verzia pre uskutočnenie v hale 
Elán ako „ZIMNÝ POHÁR DRUŽSTIEV AZB“.   
 

 

ŠTATISTIKA Z HALOVÝCH PODUJATÍ 2019: 
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Nedeľa 27,1.elan   starší 
mladš
í najm ešte ml   226x  

60 m       69 88 22   179   
600 m       13 23 5   41   
60 m prekážok       4 2 O   6   
web saz 105 súťažiacich          
Nedeľa 17.2. m-sr         243x  
60 m       54 78 2   134   
600 m       19 36     55   
60 m prekážok       16 8     24   
diaľka       15 6     21   
guľa       9       9   
web saz 166 
súťažiacich           
Sobota 9.3. sólo         626x  
100 m           126 51 177   
150 m         42     42   
diaľka         73 86 48 207   
medicinbal         109 46 45 200   

           
Sobota 16.3.viacb         388x  
60 m   20 77 107 90 51   345   
60 m prekážok   2 22 15 4     43   
4x100 m 5                
4x200 m 6                
 


