Propozície
Vianočné štarty
Usporiadateľ: Atletika Bratislava a YourSpace
Termín a miesto konania: 21.12 2018 v priestoroch multigymu YourSpace na
ul. Prievozská 18 v Bratislave (48°08'53.8"N 17°08'53.0"E)
Hlavní funkcionári: Riaditeľ pretekov: Mgr. Andrej Bician
Časomiera a dataservis: Hrdosport
Hlavný rozhodca: Mgr. Michal Jursa
Technický riaditeľ: Bc. Michal Ďurkáč
Disciplíny: Šprint na 10 yardov (9,14m) v kategóriách ELITE, MIX a deti.
Tlačenie bobového trenažéra na 10 yardov vo všetkých vekových
kategóriách.
Štartujú: V kategórii ELITE štartujú pretekári, členovia SAZ ročníky narodenia 2000 a
starší.
V kategórii MIX štartujú ženy, dorastenci, dorastenky a nečlenovania SAZ ročníky
narodenia 2003 a starší.
V kategórii „deti“ štartujú deti do 12 rokov.
Víťaz kategórie MIX sa automaticky kvalifikuje do kategórie ELITE.
Pri potvrdení štartu pretekár zaplatí štartovné 10,00 €.
Najneskôr do 15.00 hod. v deň štartu musí byť pretekárom potvrdený štart a prihlášky
sa uzatvoria. Ak pretekár po uzatvorení prihlášok nenastúpi na štart, podľa pravidiel
atletiky to znamená vylúčenie z pretekov.

Postupový kľúč: Súťaží sa vyraďovacím systémom (1vs1). Podľa vygenerovaného
súťažného pavúka nastupujú proti sebe súťažiaci 1vs1. Víťaz z každého súboja
postupuje ďalej. Neporazení sa stretnú vo finále.
Tlačenie bobového trenažéra: tlačí sa trenažér s rozličnými váhami podľa príslušnej
kategórie na vzdialenosť 10 yardov v dvoch po sebe idúcich kolách. Víťazom sa stáva
pretekár s najnižším súčtom dvoch dosiahnutých časov.

Prihlášky: Pretekári podávajú prihlášku tak, aby najneskôr v stredu 19.12.2018 do
21.12 hod. bola elektronická prihláška doručená na e-mailovú adresu:
andrej@bician.com
V elektronickej prihláške uveďte meno, priezvisko, klub, dátum narodenia , najlepší
výkon na 60m/100m a športové úspechy. Vzhľadom k obmedzenému počtu účastníkov
v súťažiach (16), Vám bude 20.12.2018 do 22:00 spätným mailom potvrdená účasť
pretekárov.

Technické ustanovenia: Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať v priestoroch
YourSpace. Šatne sú k dispozícii v priestoroch YourSpace.
Preteká sa podľa platných pravidiel IAAF a týchto propozícií.
2 prúdová dráha so špeciálnym umelým povrchom, kde je nutné používať klince
s maximálnou dĺžkou 3mm, ktoré dostane každý prihlásený súťažiaci.
Možnosť jedného chybného štartu na pretekára počas celej súťaže.
Každý súťažiaci zodpovedá sám za seba.
Zdravotná služba nie je zabezpečená!
Ceny: Udeľovanie cien pre štyroch najúspešnejších v každej kategórii.
Prémiová cena za najrýchlejšiu reakciu súťaže a najrýchlejšieho pushera trenažéra.
ČASOVÝ ROZPIS
16:00 - deti
17:00 - 1. kolo MIX( Ž+Dci+Dky, nečlenovia SAZ)
17:15 - 2. kolo MIX
17:30 - 3. kolo MIX
17:45 - FINÁLE MIX
18.00 - exhibícia Tlačenie bobového trenažéra
19:00 - 1. kolo ELITE
19:15 - 2. kolo ELITE
19:30 - 3. kolo ELITE
20:00 - FINÁLE ELITE

