
 

PROPOZÍCIE 

M-SR vo viacboji mužov, žien, juniorov, junioriek, 

dorastencov, dorasteniek, st. žiakov a st. žiačok 

 
Usporiadateľ: Z poverenia SAZ - AC Stavbár Nitra 

Termín: Sobota a nedeľa 10. a 11.. septembra 2022, začiatok o 11,00 hod. 

Miesto: Nitra, Štadión AC Stavbár Nitra, Trieda Andrea Hlinku 55. 
 

Funkcionári pretekov: 

 
Riaditeľ pretekov: Jozef Vašina vasina@slovakoptimal.sk +421 907 701 083 

Šport.-tech. delegát SAZ : Branislav Droščák brano.droscak@gmail.com +421 903 784 606 

Vedúci rozhodca : Milan Sulety 

Manažér pretekov : Rudolf Zakopčan 

Technický riaditeľ : Tibor Danáč 

Časomiera a výsledky: KRIL 

Kancelária pretekov : Monika Bakošová 
 

Všeobecné ustanovenia: 

 
Štartujú: 

Atléti registrovaní v SAZ v kategóriách: 

- muži a ženy ročník 2002 a starší 

- juniori a juniorky ročník 2003-2004 

- dorastenci a dorastenky ročník 2005-2006 

- starší žiaci a staršie žiačky ročník 2007-2008. 

Pri nízkom počte štartujúcich v niektorej kategórii má športovo-technický delegát právo preradiť 

pretekárov do vyššej vekovej kategórie. Po dohode národných zväzov a súhlase športovo-technického 

delegáta a riaditeľa pretekov, je v obmedzenom množstve možná účasť aj atlétov zo zahraničia 

Usporiadateľ má právo po dohode s technickým delegátom prihlášku pretekára neprijať z dôvodov, 

ktoré by mali vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

Prihlášky: 

Do utorka 6. septembra 2022 do 24. hodiny na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar 

Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Dodatočné prihlášky sú možné iba so 

súhlasom športovo-technického delegáta s poplatkom 20 eur 

Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude v stredu v týždni konania M-SR do 21:00 hod. uverejnený 

na internetovej stránke www.atletika.sk. Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR a z 

akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v piatok 9.9.2022, do 14:00 odhlásiť 

na emailovej adrese športovo-technického delegáta. Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za 

nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri 

prezentácii sa taktiež považuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €. V prípade lekárskeho 

potvrdenia o zdravotnej nespôsobilosti sa poplatok za odhlásenie odpúšťa. 
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Disciplíny: 

muži, juniori a dorastenci desaťboj - 100 m, diaľka, guľa, výška, 400 m/110 m pr., disk, žrď, oštep,1500m 

starší žiaci deväťboj - 100 m pr., disk, žrď, oštep / 60 m, diaľka, guľa, výška, 1000 m; 

všetky ženské kategórie sedemboj - 100 m pr., výška, guľa, 200 m (žiačky 150 m) / diaľka, oštep, 800 m. 

Kancelária pretekov: 

Bude otvorená na štadióne v sobotu od 9:00 a v nedeľu od 8:00 hod. Prezentácia končí 60 minút pred 

začiatkom prvej disciplíny každej kategórie prvého dňa, na ďalšie disciplíny priamo v sektore. 

Štartový poplatok: 

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 3€ za pretekára SAZ ročníku narodenia 2004 a starší, 

ostatní 2 eurá - platí sa v hotovosti pri prezentácii. 

Štartový poplatok pre nečlenov SAZ (zahraničných pretekárov) je 10 eur bez ohľadu na kategóriu. 

Ubytovanie a stravovanie: 

Usporiadateľ nezabezpečuje 

Šatne: 

Šatne budú k dispozícii v priestoroch AC Stavbár Nitra 

Kontrola náčinia: 

v sobotu v čase 10:00-10:30, v nedeľu v čase 8:00-8:30 v priestore kancelárie pretekov. 

Rozcvičovanie: 

v priestoroch štadióna na vedľajšej tartanovej 120 m rozcvičovacej dráhe. 

Technické ustanovenia: 

Základné výšky: 

skok do výšky : Žci 135, Dci 141, Jri 150, M 156, Žky 125, Dky 128, Jky 131, Ž 134, zvyšovanie po 3 cm 

skok o žrdi: Žci 200, Dci 210, Jri 220, M 230, zvyšovanie po 10 cm. 

   Tituly a medaily: 
 

V rámci majstrovstiev SR budú vyhodnotení štátni príslušníci SR registrovaní v SAZ (musia byť minimálne 

z dvoch rôznych klubov). Pokiaľ na štart kategórie nastúpia aspoň traja atléti registrovaní v SAZ (môžu 

byť z jedného klubu), víťaz získava titul majstra SR, prví traja medaily a diplomy. Mládežnícki majstri SR 

získavajú tričko s nápisom Majster SR. 

Slávnostný ceremoniál : 

Uskutoční sa 15 minút po ukončení poslednej disciplíny v každej kategórii. 

Predpis : 

Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a týchto propozícií. 

 

 
 



 

UPRAVENÝ ČASOVÝ PROGRAM 
 

Sobota 10. septembra 2022 
 

10:45 Otvorenie pretekov 
      10:50 100 m prek. Jky+Ž (84 cm) 
10:55 100 m prek. Žci (84 cm) 
      11:00 100 m prek. Dky (76 cm) 
      11:30 100 m prek. Žky (76 cm) 
11:35 100 m Dci    11:35 výška Dky + Jky + Ž 
11:40 disk Žci 
12:00 100 m Jri +M 
12:10 diaľka Dci 
13:00 diaľka Jri + M 
13:00 žrď Žci  
      13:10 výška Žky 
      13:30 guľa Dky (3 kg) + Jky (4 kg) + guľa Ž (4 kg) 
14:20 guľa (5 kg) Dci 
15:00 guľa Jri (6 kg) + M (7,26 kg) 
15:20 výška Dci 
      15:30 200 m Dky  + Jky + Ž 
      15:40 guľa Žky  (3 kg) 
16:00 oštep Žci (600 g)     
16:20 výška Jri + M 
16:30 400 m Dci 
      17:00 150 m Žky 
17:30 400 m  Jri + M 
       
 
 
 
 

Nedeľa 11. septembra 2022 
 

9:20 110 m prek. Dci (91 cm)    
9:25 110 m prek. Jr (99 cm) 
9:30 110 m prek. M (107 cm)  9:30 diaľka Dky  + Jky + Ž 
10:00 60 m Žci 
10:15 disk Dci (1,5 kg) + Jri (1,75 kg) + M (2 kg) 
11:10 diaľka Žci 
11:30 žrď Dci + Jri + M   11:30 oštep Dky (500 g) + Jky (600 g) + Ž (600 g) 
      12:30 diaľka Žky 
13:00 guľa Žci (4 kg) 
      13:30 800 m Dky + Jky + Ž 
13:45 oštep Dci (700 g) + Jri (800 g) + M (800 g) 
14:00 výška Žci  
      14:45 oštep Žky (500 g) 
15:15 1500 m Dci + Jri + M 
      15:50 800 m Žky   
16:00 1000 m Žci 

  



 

OZNAM, VÝBER STARŠÍCH ŽIAČOK A ÚPRAVA ČASOVÉHO PROGRAMU 

športovo-technického delegáta Majstrovstiev SR vo viacboji mužov, 
žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, starších žiakov 

a starších žiačok 
(Nitra, 10.-11.9.2022) 

 
Na Majstrovstvá SR vo viacbojoch pre rok 2022 sa prihlásilo: 

 

Muži   4 

Juniori   8 

Dorastenci  10 

Starší žiaci  14 

 

Ženy   3 

Juniorky  5 

Dorastenky  10 

Staršie žiačky  32 (z toho 1 z ČR) 

 

Z pozície športovo-technického delegáta akceptujem prihlášky vo všetkých mužských kategóriách 

a v kategóriách žien, junioriek a dorasteniek. V kategórií starších žiačok akceptujem v zmysle 

dokumentu Atletické súťaže 2022 iba nižšie uvedených 20 pretekárok, nakoľko vyšší počet 

akceptovaných pretekárok by časovo negatívne ovplyvnil priebeh súťaží. Vyšší počet pretekárok 

by bolo možné akceptovať iba v prípade, že by štadión disponoval druhým sektorom na skok do 

výšky, čomu nie je. 

 

Výber starších žiačok na M-SR vo viacboji pre rok 2022 (Nitra) 

 

Ambrózyová Dominika Beláková Anabel  Brišová Alexandra  Čanecká Nina 

Červenáková Kiara  Danková Tamara  Frličková Laura Grossová 

Michaela 

Harceková Nikola   Hudecová Anna Mária Katočová Rebeka Kulichová 

Kristína 

Liptajová Margaréta  Lorinczová Sofia  Moravčíková Martina Ort-Martlová 

Pavlína 

Svatíková Tamara  Šuleková Veronika  Švaňová Dominika Zálesňáková 

Hana  

     

Náhradníčky v poradí: 

Vaňová Ema, Mičániová Katka, Dinková Emma, Krešáková Erika, Godárska Ester 

 



 

Uvedené akceptované počty pretekárov a pretekárok si vyžiadali úpravu predbežného časového 

programu, ktorý bol uverejnený v pôvodných propozíciách pretekov. Upravený časový program na 

preteky je uvedený na ďalšej strane ako aj v sólo dokumente. 

 

V Bratislave 7.9.2022            Branislav Droščák 

ŠTK delegát M-SR vo viacbojoch 2022 

 


