
5.ročník Platinový pohár STU 2018 
 

PROPOZÍCIE PRETEKOV 
Usporiadateľ:   Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava 
Podporovateľ:   Hlavné mesto SR Bratislava 
Termín pretekov:  štvrtok 27.9.2018 
Miesto pretekov: Atletický štadión Centra Akademického Športu STU v Bratislave, 

Športový areál P. Gleska, Račianska 103, Mladá Garda, BRATISLAVA. 
GPS:    48°10'38.48"N 17°7'28.43"E 
 

Hlavní funkcionári: 
Riaditeľ pretekov:  Zdenek Národa  0903 234 883 
Vedúci rozhodca:  Viliam Lendel  0905 259 865 
Časomiera:   Milan Belianský 
PC spracovanie:   Matúš Kompas 
Štartér:    Miroslav Hélia  
Lekárske zabezpečenie:  SČK 
 

Disciplíny: 
Najml. žiaci / najml. žiačky: 60m, 300m, výška, diaľka, loptička 
Ml. žiaci / ml. žiačky:  60m, 300m, výška, diaľka, loptička 
St. žiaci / st. žiačky:  60m, 300m, výška, diaľka, oštep 
 

Disciplíny – kontrolné preteky: 
Muži/Ženy/Juniori/Juniorky/Dorastenci/Dorastenky: 100m, 800m, diaľka, oštep. 
 

Prihlášky: 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar. 
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 26.09.2018 do 12:00 hod. Po tomto termíne 
systém automaticky prihlasovanie ukončí. 
 

Štartovné: 
Najml. + mladší žiaci a najml. + mladšie žiačky: 0 € / osoba 
Starší žiaci a staršie žiačky:    3 € / osoba 
Dorast+juniorstvo+dospelí:   5 € / osoba 
 

Kancelária pretekov + prezentácia + váženie náradia: 
Kancelária od 14.30 hod v budove štadióna. Ukončenie prezentácie o 15.00 hod. Váženie náradia 
končí 30 min pred disciplínou. 
 

Ceny: 
Najmladší, mladší, starší žiaci a najmladšie mladšie a staršie žiačky: 1.-3. miesto vecné ceny 
 

Technické ustanovenia: 
Ak je na disciplínu prihlásený iba jeden pretekár, disciplína sa neuskutoční. Všetky bežecké disciplíny 
sú časové behy. V hode loptičkou sú iba 3 pokusy pre všetkých. 
 

Záverečné ustanovenia: 
Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na 
športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zároveň 
prehlasujem, že som fyzicky spôsobilý(á) absolvovať preteky a zúčastňujem sa na vlastné nebezpečie. 
Registráciou na preteky akceptujem tieto propozície a IAAF pravidlá a zároveň dávam súhlas na 
použitie a zverejnenie dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, ktorá bude slúžiť na 
propagáciu uvedeného podujatia na stránke organizátora a jeho facebookovej stránke ako aj na 
marketingové účely. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú pretekov na 
vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a 
poškodenia v rámci súťaži a za veci odložené v šatni a na štadióne. Všetci účastníci sú povinní 
zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na 
majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. 

http://statistika.atletika.sk/kalendar


 

5.ročník Platinový pohár STU 2018 
 

Časový program 
Bratislava 27.9.2018 (Štvrtok) 

 

15:20 60m najml. Žci 
Diaľka 

ml. + najml. Žci 
Výška st. + ml. 

+ najml. Žky 
Loptička ml. + 

najml. Žci 

15:30 60m najml. Žky    

15:40 60m ml. Žci    

15:50 60m ml. Žky    

16:00 60m st. Žci    

16:10 60m st. Žky 
Diaľka 

ml. + najml. Žky 
 

Loptička ml. + 
najml. Žky 

16:20 100m M+Jri+Dci    

16:30 100m Ž+Jky+Dky  
Výška st. + ml. 

+ najml. Žci 
 

16:40 300m najml. Žci    

16:50 300m najml. Žky    

17:00 300m ml. Žci 
Diaľka 

M+Ž+J+D+st.Žci 
 

Oštep 
M+Ž+J+D+st.Žky 

17:10 300m ml. Žky    

17:20 300m st. Žci    

17:30 300m st. Žky    

17:40 800m M+Jri+Dci    

17:50 800m Ž+Jky+Dky    

18:00 Vyhlasovanie výsledkov 

 

Zvyšovanie latky v skoku do výšky: podľa dohody na mieste 
Zmena časového programu vyhradená podľa počtu prihlásených pretekárov. 
 
 


