
 

Majstrovstvá SR  ml. žiakov a ml. žiačok  
 
Termín a miesto:  30. júna 2018 o 11.30 hod., Atletický štadión ZŠ J.A. Komenského 1 v 

Michalovciach  
Usporiadateľ:  Z poverenia SAZ atletický klub ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach 
Hlavní funkcionári 
Riaditeľ pretekov:    Vladimír Čeklovský  
Vedúci rozhodca:    Silvia Hanusová  
Manažér pretekov:   Semko Jaroslav 0911 180 222 
Delegát SAZ:    Zoran Kollarovič 
Inštruktor rozhodcov:   Emil Rusko 
Športovo - technický delegát: Andrea Filipová 
Kancelária:     Katarína Šimčová  
Prihlášky:  
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli 

http://statistika.atletika.sk/kalendar  
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 27. júna 2018 do 12:00 hod. Po tomto 
termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  
Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude uverejnený na internetovej  stránke 
www.atletika.sk 
Štartujú: Pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2005 a 2006, prípadne mladší v rozsahu 
pretekania sa svojej vekovej kategórie.  
Disciplíny: Každý pretekár štartuje najviac v troch disciplínach, ktoré si vyberie z piatich 
rôznych skupín disciplín. Každé družstvo môže mať najviac dve štafety.  
Skupiny disciplín: 

1. skupina  60 m, 150 m, skok do diaľky 
2. skupina  600 m, 1500 m, chôdza  
3. skupina  skok do výšky, vrh guľou, hod loptičkou  
4. skupina  60 m prek.  
5. skupina  4 x 60 m  

Kancelária pretekov: Bude otvorená v sobotu v deň pretekov od 8,30 hod v budove ZŠ J.A. 
Komenského na atletickom štadióne. V sobotu do 10,30 hod. musí byť potvrdený štart 
každého pretekára a štartová listina sa uzatvorí, vrátane menovitého zloženia štafety.  
Štartovné: Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2,00 € za pretekára. Prihlášky po 
termíne prihlasovania budú len so súhlasom príslušného športovo - technického delegáta za 
poplatok 20,00 €.  
Obmedzenie štartu: Pretekári môžu štartovať v disciplínach len v rámci „Rozsahu pretekania 
sa v SAZ“ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny). Pretekári 
a pretekárky v kategóriách mladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch 
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disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna 
môže byť dlhšia ako 300m. Každý oddiel môže mať najviac 2 štafety.  
Základné výšky a zvyšovanie:  
žiaci – výška: 120,125,130,135,140,145,150,153,156,159,161 a ďalej po 2 cm  
žiačky – výška: 115,120,125,130,135,140,143,146,149,151,153 a ďalej po 2 cm  
Štartové čísla: Dostanú vedúci výprav pri prezentácii v kancelárii pretekov oproti zálohe 
10,00 € a zabezpečia ich vrátenie po skončení pretekov. Každý pretekár musí mať riadne 
pripevnené 2 štartové čísla na hrudi a chrbte tak, aby boli počas pretekov čitateľné. Pri skoku 
do výšky stačí jedno štartové číslo na hrudi. Za každé nevrátené štartové číslo sa platí 
poplatok 5,00 €.  
Dráha: Dráha je na ovále 4-prúdová, v rovinke 6-prúdová ,pokrytá umelou hmotou, vrátane 
skokanských sektorov. Je možné použiť iba tretry s klincami do 6 mm. Pretekári sú povinní 
kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.  
Prezentácia: Prezentácia pretekárov končí vo zvolávateľni umiestnenej pri vchode na 
štadión, 
bežecké disciplíny včítane štafety 20 minút pred začiatkom disciplíny,  
technické disciplíny 30 minút pred začiatkom disciplíny,  
odkiaľ budú pretekári a pretekárky odvedení do súťažných sektorov. Súčasťou prezentácie je 
kontrola dresov, štartových čísel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania 
video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a 
zariadení na súťažnej ploche. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s 
pravidlami atletiky). Zakazuje sa štart v reprezentačnom drese.  
Rozcvičovanie: Rozklusávanie zásadne mimo hlavnej plochy štadióna. Po skončení 
prezentácie pokračuje rozcvičovanie v príslušnom súťažnom sektore. Po skončení bežeckej 
disciplíny a po vypadnutí v technickej disciplíne, sú povinní pretekári a pretekárky ihneď 
opustiť plochu štadióna. 
Zdravotná služba: Bude sa zdržiavať vo vymedzenom priestore pri vchode na štadión.  
Protesty: Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej 
disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 
minút po oficiálnom vyhlásení výsledkov danej disciplíny (Pravidlá atletiky číslo 146, ods. 2 a 
3). Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 
30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlá 
atletiky číslo 146, ods. 5). Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10,00 € sa podáva vedúcemu 
rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury. Jury tvoria 
nasledovní funkcionári pretekov:  

• športovo – technický delegát (určený športovo – technickou komisiou SAZ),  

• inštruktor rozhodcov (určený komisiou rozhodcov SAZ)  

• vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste 
podľa pravidla atletických súťaží IAAF č. 146. V takom prípade je členom jury niektorý 
z ostatných vedúcich rozhodcov.  

Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie 
jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť 
rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom 
proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla atletických súťaží IAAF č. 146 a mali 
by byť z troch rôznych atletických oddielov.  
Šatne: V sociálnych zariadeniach atletického štadióna v obmedzenej kapacite. Slúžia len na 
prezlečenie. Za prípadné straty usporiadateľ nezodpovedá.  



Tituly: Víťaz každej disciplíny získava titul: Majster SR na rok 2018. Pretekári na 1.- 3. mieste 
dostanú medailu a diplom. Titul a medaily sa udeľujú iba v prípade, že preteky začali 
najmenej traja pretekári. Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v 
SAZ.  
Vyhlasovanie víťazov: Uskutoční sa vo vymedzenom priestore pred atletickou dráhou  
v nasledovných časových blokoch:  
13.30 – 150m, 60m, diaľka CH, loptička D  
15.00 - 300m, 600m, diaľka D, výška CH, loptička CH  
16.30 - 60m prek., 1000m, 2000m chôdza, výška D, guľa CH  
17.15 - 4x60m, guľa D  
Nasadzovanie: 

Nasadzovanie disciplín 60 m, 60 m prek. 
  

6-dráha  
 

7 – 12 pretekárov Postup do finále z rozbehov: prví dvaja + časy 

13 – 24 pretekárov postup do finále z rozbehov: prví víťazi rozbehov + časy 

nad 24 pretekárov do rozbehov postupujú podľa štatistických tabuliek (season best)18 
pretekári 

 kvalifikácia pre pretekárov na 19 - XY mieste podľa štatistických 
tabuliek 

 Ak je 4, alebo menej kvalifikačných behov, tak postupuje víťaz + časy. 
Najlepší pretekári sú nasadení do rôznych behov. 

 Ak je 5 a viac kvalifikačných rozbehov, tak do rozbehov z kvalifikácie 
postupuje 6 najlepších pretekárov, podľa času. Najlepší pretekári sú 
nasadení spolu. 

 Športovo technický delegát má právo zmeniť poradie pretekára podľa 
season best s prihliadnutím na jeho výkon v príbuznej disciplíne 

  
V technických disciplínach doporučené počty najviac 20 pretekárov. Výber na základe 
štatistických tabuliek. 
Ubytovanie : Je zabezpečené v ŠD Dúha  Špitalská 8 v Michalovciach.  
Strava : večera, raňajky a obed na ZŠ J.A. Komenského v Michalovciach. Požiadavky na 
zabezpečenie posielať do stredy 27.6.2018 na mailovú adresu: skcmi@pobox.sk č. t. : 0911 
180 222 – Mgr. Semko Jaroslav 
Záverečné ustanovenie: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a súťažného poriadku SAZ 2018. 
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Časový program 
 

11.00 otvorenie pretekov  
11.30 60 m R Žci   Diaľka Žci     Loptička Žky  
11.50 60 m R Žky  
12.15 150 m F Žci  
12.40 150 m F Žky  
13.10 60 m F Žci        Loptička Žci 
13.15 60 m F Žky  
13.25 600 m F Žci  Diaľka Žky  
13.45 600 m F Žky    Výška Žci    
14.05 60 m prek. R Žci  
14.20 60 m prek. R Žky      Guľa Žci 
14.40 1500 m F Žci 
15.00 1500 m F Žky 
15.20 60 m prek. F Žci    Výška Žky  
15.25 60 m prek. F Žky       Guľa Žky 
15.35 2000m chôdza Žci       
16.05 2000m chôdza Žky        
16.40 4 x 60 m Žci  
16.55 4 x 60 m Žky 
 
Časový program je informatívny. Pri vyššom počte pretekárov si usporiadateľ vyhradzuje 
možnosť upraviť časový program po dohode so športovo technickým delegátom. 


