
 

 
                                                                                                                                                                                                                         

ZIMNÝ POHÁR AZB 2019/2020 = 3. kolo 
a 

ŽIACKE BEHY AZB 
                                                                                                                                                                    11.01.2020 

PROPOZÍCIE  ZIMNÉHO POHÁRA AZB 2019/2020 = 3.kolo 

Termín, čas a miesto 

23. februára 2020/nedeľa 09.00 - 10.45 hod., hala Elán 
          

                                                 Vekové kategórie a disciplíny       
 

ročník 2013 a mladší dievčatá aj chlapci = prípravka     
                                                 60 m z čiary     
                                                 60 m prekážok z čiary (modro-žlté trojuholníky)    
                                                 skok do diaľky znožmo z miesta, 2 pokusy    
 

 ročník 2012 dievčatá aj chlapci = prípravka   
                                                 60 m z čiary 
                                                 60 m prekážok z čiary (modro-žlté trojuholníky) 
                                                 skok do diaľky znožmo z miesta, 2 pokusy 
                                                                                               
ročník 2011 dievčatá aj chlapci = prípravka 
                                                 60 m z čiary 
                                                 60 m prekážok z čiary (modro-žlté trojuholníky)        
                                                 hod medicinbalom (1 kg) spoza hlavy, autovým spôsobom -  
                                                 oboma rukami (nie jednou), statické postavenie, súbežné  
                                                 postavenie nôh (nie je dovolený rozbeh ani výkrok pred  
                                                 odhodom), po odhode možnosť vykročenia dopredu, 2 pokusy                                                  

 
Usporiadateľ      
      ●    Atletický zväz Bratislavy  
 

Prihláška klubu  
      ●    Záujem o súťaženie treba napísať do soboty 15. februára 2020 na e-mailovú adresu:   

            prihlasky.atletika@gmail.com,v ktorej treba napísať aj predpokladaný počet   
             súťažiacich z klubu.  
 

Menovitá prihláška 

• Menovite prihlasovať do disciplín sa dá len on-line na web stránke Slovenského 
atletického zväzu: http:/ /statistika.atletika.sk/kalendar najneskôr do štvrtka 20. 
februára 2020 do 24.00 hod. Po tomto termíne je už vylúčené akékoľvek dohlasovanie. 
Treba písať do vekovej kategórie = prípravka-chlapci alebo dievčatá. 

• Kluby môžu prihlasovať len tých, ktorí v termíne do 15. februára 2020 mali schválenú   
  registráciu matrikárom SAZ. 

• Snaha o registráciu po tomto termíne robí problémy so spracovaním štartovej listiny 
a výsledkov, aby mohli byť delení podľa ročníkov narodenia =2011/2012/2013 a mladší 
lebo sa to takto v „Atletickej kancelárii“ nedá automaticky vytvoriť.  

 

 
 
 
 
 

mailto:prihlasky.atletika@gmail.com


Počet  štartov 

• Jeden až tri, tak ako si rozhodne klub.  
 

Behy 
      ●    Začínajú vždy dievčatá pred chlapcami. Vždy od najstarších po najmladších. 
       
Kancelária pretekov  

• Bude otvorená pri zelených stoloch v hale Elán od 08.00 hod. do skončenia všetkých 
podujatí AZB v tento deň.  

• Za klub komunikuje vždy len jeden poverený zástupca, určite nie rodičia ! 
 

Rozcvičovacie priestory 

• Budú k dispozícii v deň podujatia od 08.00 hod. na ovále plochy haly.  
 

Zdravotná služba 

• Bude k dispozícii počas konania podujatia. 
 

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 z plochy haly nie je žiaduce. 

• Kapacita dvojhodinového programu je maximálne 150 súťažiacich. 

• Podujatie nemôže prekročiť časový limit dvoch hodín. 
 

Špeciálne ustanovenie 

• V prípade neprihlásenia sa klubu na podujatie v termíne do soboty 15. februára 2020, 
organizátor nevie garantovať prihlášky napísane po tomto termíne priamo do SAZ 
systému prihlášok. 

• Prekážky (modro-žlté trojuholníky) budú postavené takto: spolu 6 radov (ako pre 
mladšie žiactvo) s nábehom 11,70 m, medzera 7,50 m, dobeh 10,80 m. 

• Vo všetkých vekových kategóriách platí diskvalifikácia až po druhom nevydarenom 
štarte. 

 

Predpis   

• Súťaže sa konajú podľa pravidiel Svetovej atletiky a týchto propozícií. 
 

Odmeny   

• Súťažiaci dostanú účastnícke medaily, ktoré si za klub prevezme poverený zástupca. 
 

Informácie, štartové listiny, výsledky  

• Zverejní usporiadateľ na webovej stránke www.atletika.sk  
            VÝSLEDKY budú členené v týchto vekových kategóriách: 
            len 2013 a mladší 
            len 2012 
            len 2011 
 

Kontakt  

• e-mail: atletika@ba.psg.sk 
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PROPOZÍCIE  ŽIACKÝCH BEHOV AZB 

Termín, čas a miesto 

23. februára 2020/nedeľa 10.45 - 12.30 hod., hala Elán 
          

                                                 Vekové kategórie a disciplíny       
 

najmladšie žiactvo (ročník 2009 a 2010)     
                                                 60 m     
                                                 60 m prekážok    
 

 mladšie žiactvo (ročník 2007 a 2008)   
                                                 60 m  
                                                 60 m prekážok  
                                                                                               
staršie žiactvo (ročník 2005 a 2006)  
                                                 60 m  
                                                 60 m prekážok         
 
dorast (ročník 2004) 
                                                 60 m  
                                                 60 m prekážok                                            

 
 

Usporiadateľ      
      ●    Atletický zväz Bratislavy  
 

Prihláška klubu  
      ●    Záujem o súťaženie treba napísať do soboty 15. februára 2020 na e-mailovú adresu:   

            prihlasky.atletika@gmail.com,v ktorej treba napísať aj predpokladaný počet   
             súťažiacich z klubu.  
 

Menovitá prihláška 

• Menovite prihlasovať do disciplín sa dá len on-line na web stránke Slovenského 
atletického zväzu: http:/ /statistika.atletika.sk/kalendar najneskôr do štvrtka 20. 
februára 2020 do 24.00 hod. Po tomto termíne je už vylúčené akékoľvek dohlasovanie.  

• Kluby môžu prihlasovať len tých, ktorí v termíne do 15. februára 2020 mali schválenú   
   registráciu matrikárom SAZ. 

 

Počet  štartov 

• Jeden alebo dva, tak ako si rozhodne klub.  
 

Behy 
      ●    Začínajú vždy dievčatá pred chlapcami. Vždy od najstarších po najmladších. 
      ●    Uskutočnia sa rozbehy a vždy najlepších 8 v každej vekovej kategórii beží aj finále. 
 

Kancelária pretekov  

• Bude otvorená pri zelených stoloch v hale Elán od 10.00 hod. do skončenia všetkých 
podujatí AZB v tento deň.  

• Za klub komunikuje vždy len jeden poverený zástupca, určite nie rodičia ! 
 

Rozcvičovacie priestory 

• Budú k dispozícii v deň podujatia od 10.00 hod. na ovále plochy haly.  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:prihlasky.atletika@gmail.com


Zdravotná služba 

• Bude k dispozícii počas konania podujatia. 
 

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 z plochy haly nie je žiaduce. 
 

Špeciálne ustanovenie 

• V prípade neprihlásenia sa klubu na podujatie v termíne do soboty 15. februára 2020, 
organizátor nevie garantovať prihlášky napísane po tomto termíne priamo do SAZ 
systému prihlášok. 

• Vo vekových kategóriách najmladšieho a mladšieho žiactva platí diskvalifikácia až po 
druhom nevydarenom štarte. 

 

Predpis   

• Súťaže sa konajú podľa pravidiel Svetovej atletiky a týchto propozícií. 
 

Informácie, štartové listiny, výsledky  

• Zverejní usporiadateľ na webovej stránke www.atletika.sk  
 

Kontakt  

• e-mail: atletika@ba.psg.sk 
 
 
 

23.02.2020 = predbežný časový program  

09.00      60 m prekážok                                                              

od 09.15 do 10.30 hod medicinbalom (2 pokusy)                                     (len ročník 2011) 

od 09.15 do 10.30 skok do diaľky znožmo z miesta (2 pokusy)                   

10.00      60 m    

******»« 

10.45                         60 m prekážok = rozbehy (2004-2010) 

11.00                         60 m = rozbehy (2004-2010) 

12.00                         60 m prekážky =finále 

12.15                         60 m = finále 

 

            Imrich Ozorák, v.r.                                                        Marcel Matanin Konečný, v.r. 
           riaditeľ podujatia                                                                     predseda AZB  
 

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

