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                           P R O P O Z Í C I E  
 5.ročník Medzinárodných pretekov TU vo viacbojoch,  v hode    

kladivom a v hode  oštepom. 

       

 

4 boj mladšieho žiactva( 2005-2006) , najmladšieho žiactva (2007-

2008)  

prípravky(2009-2010),mini prípravky (2011-2012)  

kladivo   staršie žiactvo (2003-2004)  mladšie žiactvo (2005-2006)      

dorast  ( 2001-2002) juniori (2000-1999)   dospelý  1998 a starší   

oštep staršie žiactvo (2003-2004)  mladšie žiactvo (2005-2006)      

dorast  ( 2001-2002) juniori (2000-1999)   dospelý  1998 a starší   

 

Termín : 1.5.2018 utorok ,začiatkom sobotu o 9:00 hod.   

Usporiadateľ : pod hlavičkou SAZ, AK Slávia TU Košice, 

Watsonová 4/A  

Štartujú :  

 4 boj- mladší žiaci a žiačky, (2005 – 2006)  

 4 boj - najmladší žiaci a žiaci (2007-2008)  

 4  boj - prípravky( 2009-2010)  

 4  boj - mini prípravky( 2011-2012)  

 

Funkcionári pretekov : riaditeľ pretekov : Mgr. Henrieta Rusnáková  

 Hlavný rozhodca : Ing. Jaroslav Rusnák  

 Tajomník pretekov :  Martina  Devaldová 

 

  Disciplíny : 

 4 boj- 60m, diaľka, kriketka, 600m,  

 4boj – 60m ,diaľka kriketka ,400m 

 kladivo oštep 
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Prihlášky: od 23.4 do 27.4. 2018 ) do 12,00 hod., na e-mail: 

rusnak@extel.sk  

 Oprava pôvodnej prihlášky bude možná v deň pretekov, do 9:00 hod.  

Prezentácia : Začne v kancelárii pretekov 7:30 hod. a bude ukončená 

o 8:45 hod.  

Úhrada : Pretekári štartujú na náklady vysielajúcej zložky.  

 Štartovné: 3 eura  pre pozvaných  v termíne podľa propozícií.  

 U neskoro prihlásených pretekárov + dohlasovanie na mieste –  

štartovné 7,- €  

 Protesty: do 30 min. po úradnom vyhlásení výsledkov podľa 

pravidiel atletiky s vkladom  

 10,-€  

Technické podmienky :  

Dráha a sektory sú pokryté umelým povrchom zn. Conipur, dĺžka 

klincov maximálne 6 mm.  

Pretekári sú povinní používať tretry s klincami na tartan a sú povinní 

kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.  

Šatne : V obmedzenom množstve v tribúne štadióna.  

Za veci odložené v šatni usporiadateľ  neručí  

 

Rozhodcovia:   Rusnák Jaro, Rusnáková, Švec,  Aďa, Barbora, 

Janka+ Veronika, Pavla, Lucia Astrabová, Igor,  Mišo, Havel, Stanka, 

Ivka,  Jani,  danielka, alex tenai, dianka,  vlado pramuk, lukáš, raffi, 

ivon, maja škovránová, žora + seva, maťa fedáková,  sekeľsky, 

matejovsky, evka poláková, monika bugorčíková  imi pástor Žaneta 

maťašová, eva koneracká 
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       ČASOVÝ ROZPIS  

Košice, 1.mája(utorok) 2018 

 

 

9,00       60m ml.žci                            mini žci/žky kriketka            

9,10       60m mlžky 

9,20       60m njmlžci     

9,30       60m njmlžky         diaľka mlžci 

9,40       60m  priprv.žci        mlžcky kriketka 

9,50      60m  priprv.žky         

10,00     60m  minižci 

10,10    60m  mini žky                               diaľka njmlžci 

10,30    kladivo  starší žiaci, staršie žiačky, dorastenci, dorastenky,  

juniori, juniorky     

10,40           kriketka priprv žci                                                                                                                             

11,00                        diaľka mini žci/žky                                   

11,15                                                           kriketka pripr. žky                                                                                               

11,45                      diaľka pripr. žci  

12,00                                             kriketka njmlžci                                                                         

12,30   diaľka pripr.žky   

12:45                                                           kriketka njmlžky                                                                            

13:20  400m mini žci/žky     diaľka mlžky                 kriketka mlžci                 

13:30  400m pripr.žky    

13:40   400m pripr.žci  

14:00  600m njmlžci   diaľka njmlžky            

14:10                 oštep muži ženy dorast žiactvo 

14:20 600m mlžci  

14:30 600m mlžky 

14:55 600m njmlžky 

15:20  Oficiálne vyhlásenie výsledkov 

 

Časový program bude vypracovaný na základe prihlášok. Podľa počtu 

skutočne prihlásených pretekárov.  

Usporiadateľ upraví časový rozpis pretekov tak, aby bol zaistený ich 

hladký priebeh.  

Definitívna verzia časového programu bude k dispozícii po ukončení 

prezentácie.  


