
 

 
                                                                                                                                                                                                                         

P R O P O Z Í C I E 

ŽIACKÉHO HALOVÉHO MÍTINGU AZB  

                                                                                                                                                                                                            1. 12. 2019 

Termín, čas a miesto   
14. decembra 2019 / sobota 09.00-11.00 hod. / hala Elán                  
 

                                               Vekové kategórie a disciplíny                                                                          
ročníky 2006-2007 dievčatá aj chlapci  (mladšie žiactvo) 
                                               60 m  
                                               600 m len chlapci 
                                               800 m len dievčatá 
                                               60 m prekážok  
 

ročníky 2008-2009  dievčatá aj chlapci (najmladšie žiactvo)   
                                               60 m  
                                               600 m len chlapci 
                                               800 m len dievčatá 
                                               60 m prekážok  
 
ročník 2010 dievčatá aj chlapci (úplne najmladšie žiactvo/prípravka) 
                                               60 m                                          
                                               60 m prekážok (cez plastové modro-žlté trojuholníky)                              

Usporiadateľ      
 =Atletický zväz Bratislavy  
 

Prihláška klubu  
=Záujem o súťaženie treba napísať do soboty 8. decembra 2019 do 24.00 hod. na  
  e-mailovú adresu: prihlasky.atletika@gmail.com  kde treba napísať aj predpokladaný počet    
  súťažiacich z klubu, 
 

Menovitá prihláška 
=Menovite prihlasovať do disciplín sa dá len on-line na web stránke  SAZ-u: 
  http:/ /statistika.atletika.sk/kalendar najneskôr do stredy 11. decembra 2019 do 24.00 hod. 
  Po tomto termíne je už vylúčené akékoľvek dohlasovanie!    
 

Počet  štartov 
=Žiak a žiačka môžu súťažiť maximálne v dvoch disciplínach.  
 
Štartové čísla 
=Súťažiaci v behoch na 600 m a 800 m obdržia štartové čísla pri základnej prezentácii. 
 

Kancelária pretekov  
=Bude otvorená pri zelených stoloch v hale Elán od 08.00 hod. do ukončenia tohto podujatia.  
 

Rozcvičovacie priestory 
=Budú k dispozícii v deň podujatia  od 08.00 hod. mimo súťažných sektorov.  
 

Zdravotná služba 
=Bude k dispozícii počas konania podujatia. 
 

mailto:prihlasky.atletika@gmail.com


Iné obmedzenia   
=Sprievod a súťažiaci, ktorí neštartujú v prebiehajúcej disciplíne sa nemôžu zdržiavať v  
  súťažných priestoroch na ploche štadióna. 
=Osobitne to platí pre RODIČOV. Fotenie a filmovanie je žiadúce len z tribún. 
=Podujatie nemôže prekročiť časový limit dvoch hodín nakoľko o 11.00 hod. začína podujatie  
  MLÁDEŽNÍCKA  ATLETIKA SAZ. 
 

Špeciálne ustanovenie 
=Organizátor pre neprihlásenie do soboty 8. decembra v prípade naplnenia plánovaných   
  počtov v jednotlivých disciplínach nemusí odsúhlasiť tých čo sa napíšu do prihlášok priamo  
  na web saz kalendar. 
=Organizátor tiež po naplnení plánovaných počtov ukončí prihlasovanie v takejto discipline. 
 

Predpis   
=Súťaže sa konajú podľa pravidiel Svetovej atletiky a týchto propozícií. 
=Súťaže sú pre atlétov registrovaných v Slovenskom atletickom zväze. 
=Prekážky budú postavené takto: spolu 6 radov s výškou 76,2 cm, nábeh 11,70 m, 
  medzera 7,50 m, dobeh 10,80 m 
=Prekážky pre kategóriu 2010 budú mať spolu tiež 6 radov s rovnakým nábehom,     
  medzerami a dobehom. Len budú z vybavenia detskej atletiky SAZ. 
=Vo všetkých vekových kategóriach sa robí DQ až po druhom nevydarenom štarte. 
=Súťažiť začínajú vždy dievčatá pred chlapcami. Vždy od najstarších po najmladších. 
=V behoch na 60 m a 60 m prekážok sa štartuje z blokov. 
 

Informácie, štartové listiny, výsledky  
=Zverejní usporiadateľ na webovej stránke www.atletika.sk  
 

Kontakt  
=e-mail: atletika@ba.psg.sk 
                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                       
          Imrich Ozorák, v.r.                                                        Marcel Matanin Konečný, v.r. 
           riaditeľ podujatia                                                                  predseda AZB  
 
 

14.12.2019 = predbežný časový program  

09.00    60 m prekážok           /rozbehy 

09.15    800 m dievčatá 

09.30    60 m prekážok           /finale/ 

09.45    60 m                          /rozbehy alebo 1. séria/ 

10.30    600 m chlapci 

10.50    60 m                          /finale alebo 2. séria/ 

Podľa počtu prihlášok sa behy na 60 m uskutočnia buď ako ROZBEHY A FINÁLE po 8 
účastníkoch s najlepšími časmi v každej vekovej kategórii alebo všetci pobežia DVAKRÁT. 
Nasadenie do behov bude podľa dovtedy dosiahnutých tohtoročných výkonov. 
Definitívny časový program  

=Bude aktualizovaný podľa počtu prihlásených atlétov a atlétok, predom zverejnený     

  a rozposlaný prihláseným klubom e-mailami. 

http://www.saz.sk/
mailto:atletika@ba.psg.sk

