
     

 

 

          Atletický klub Danica Zvolen 

 

 

 

 

 

                                                            PROPOZÍCIE 

 

                                           Vrhačský míting v hode bremenom Štít mesta Zvolena 

                                                       1. ročník o cenu primátorky mesta Zvolena 

 

Usporiadateľ:                      AK Danica Zvolen 

                                            Primátorka mesta Zvolen 

                                            spoluúčasť mesta Zvolen 

 

Termín:                               Sobota 8.10.2022, začiatok o 11,00 hod 

Miesto:                                Zvolen, Zlatý Potok za Billou, areál bývalej 2. ZŠ 

                                            Doprava: z hlavnej železničnej a autobusovej stanice MHD č. 8 a všetky 

                                                            autobusy smer Zlatý Potok 

                                                            zo železničnej stanice Zvolen mesto peši po ulici Sokolská cca 

                                                           10 minút za Billou vľavo 

                                             

Funkcionári pretekov: 

Riaditeľ pretekov:               Danica Sokolíková 

Technický riaditeľ:              Martin Mistrík 

Vedúci rozhodca:                 Marián Gruľa 

Kancelária pretekov:           Anna Národová, Monika Sekerešová 

 

                                            Všeobecné ustanovenia: 

Kategórie: najml. žiactvo    - r. 2011-2012 

                   mladšie žiactvo  - r. 2009-2010 

                   staršie žiactvo    - r. 2007-2008 

                   dorast                 - r. 2005-2006 

                   juniori                - r. 2003-2004 

                   muži a ženy       - r. 2002 a starší 

                   veteráni od dátumu nar. 8.10.1987 a starší 

 

Hmotnosť náradia: 

Najml. žiaci, mladší žiaci         – 5,45 kg        

Najml. žiačky, mladšie žiačky  – 4,00 kg 

Starší žiaci                                 – 7,625 kg 

Staršie žiačky                            – 5,45 kg 

Dorastenci                                 – 9,08 kg 

Dorastenky                                – 7,625 kg 

Juniori                                       – 11,365 kg 

Juniorky                                    –  9,08 kg 

Muži                                          – 15,885 kg 

Ženy                                          – 11,365 kg 

Veteráni podľa vekového zaradenia 



Prezentácia: Od  10,00 hod v kancelárii pretekov 

 

Ceny: odmenení budú pretekári na prvých troch miestach v každej kategórii 

         

Štartovné: juniori, dospelí a veteráni - 5€, ostatní - 2€ 

 

Prihlášky: danica.sokolikova@centrum.sk, do 6.10.2022 vrátane 

                 v prihláške je potrebné uviesť meno, priezvisko, celý dátum narodenia a organizáciu 

 

Šatne: budú k dispozícii v telocvični 2. ZŠ 

 

Záverečné ustanovenie: 

Preteká sa podľa pravidiel WA, WMA a týchto propozícii.    

Prvých osem pretekárov má nárok na 6 pokusov v každej vekovej kategórii. 

 

Časový rozpis: 

11,00 - nástup pretekárov 

11,10 - bremeno žiaci + dorastenci 

11,50 - bremeno žiačky + dorastenky 

12,30 - bremeno juniorky + ženy + veteránky 

13,00 - bremeno juniori + muži + veteráni 

 

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu časového rozpisu, podľa počtu prihlásených pretekárov 

a vyžaduje účasť na spoločnom nástupe pretekárov. 

Za svoj zdravotný stav zodpovedá každý pretekár sám. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. 

Za stratu osobných vecí usporiadateľ nezodpovedá. 

 

 

                                    Mgr. Danica Sokolíková 

                                             riaditeľka pretekov 
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