
 

P-T-S 
53. ročník 

Národný program 
 
Termín a miesto 
29. júna 2018 (piatok) o 16:30 hod., Šamorín, X-bionic sphere 
 
Usporiadateľ 
Slovenský atletický zväz 
 
Hlavní funkcionári 
Riaditeľ pretekov:   Vladimír Gubrický  
Vedúci rozhodca a inštruktor: Marián Kalabus 
Vedúci rozhodca behov:  Ľudmila Hlaváčková 
Vedúci rozhodca tech. disciplín: Branislav Droščák 
Inštruktor rozhodcov:   Ľudmila Hlaváčková 
Technický riaditeľ:   Marcel Matanin   
 
Štartujú 
 Pretekári a pretekárky ročníkov narodenia 1998 a starší, prípadne mladší v rozsahu 
pretekania sa svojej vekovej kategórie.  
 

Disciplíny 
Muži 100 m (16 pretekárov), 400 m (16 pretekárov), 800 m (10 pretekárov), 1 500 m (12 

pretekárov), 5000 m (16 pretekárov), 110 m prekážok (8 pretekárov) 
Ženy 100 m (16 pretekárok), 400 m (8 pretekárok), skok do výšky (8 pretekárok), trojskok (8 

pretekárok) 

Z prihlásených pretekárov bude urobený výber do uvedeného maximálneho počtu súťažiacich. 
 
Prihlášky 

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: 
http://statistika.atletika.sk/kalendar  

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 27.6.2018 /streda/ do 12:00 hod. 
Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Zoznam pretekárov s povoleným 
štartom bude zverejnený na WEBovom sídle SAZ do 22:00 hod. 
 
Štartovné 

- Bez úhrady štartovného 

http://statistika.atletika.sk/kalendar


 
 

 

Kancelária pretekov  
 Bude otvorená v priestoroch akreditácie (vstupná hala hotela, oproti recepcii). Do 14:00 
hod. musí byť potvrdený štart každého pretekára. Pretekári a pretekárky obdržia na akreditácii 
štartové čísla. 
 
Obmedzenie štartu 
 Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci „Rozsahu pretekania sa 
v SAZ“ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny). 
 
Šatne 

Budú k dispozícii len na prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ neručí. 
 
Rozcvičovacie priestory 

Budú výlučne na vedľajšom atletickom ihrisku/ploche. 
 

Ceny 
Víťaz každej disciplíny získa prémiu 100 € v prípade splnenia nasledovného stanoveného výkonu: 
100 m M NP –   10,63 
100 m Ž NP –   11,96 
110 m prek. muži NP –  14,37 
400 m pr. Ž.-    60,75 
400 m Ž –    55,36 
400 m muži NP –   47,70 
800 m muži NP –   1:50,93 
1500 m muži NP –   3:48,17 
Trojskok Ž NP –   12,85 
Výška Ž  NP –    177 
 
Cestovné 
Bude vyplatené podľa smerníc SAZ. Úhrada dopravy musí byť dopredu odsúhlasená. 
 
Technické ustanovenia 

a) Preteká sa podľa pravidiel atletiky a podľa týchto propozícií. 
b) Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.  
c) V trojskoku vzdialenosť odrazového brvna od bližšieho okraja doskočiska: bude 11 m. 
d) V pretekoch na conipurovej dráhe sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. 

dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu. 

e) V skoku do výšky žien je základná výška 145 cm. 

f)  Zvolávateľňa -  prezentácia pred štartom bude umiestnená na vedľajšom rozcvičovacom  
štadióne. Zo zvolávateľne budú súťažiaci odvedení do súťažného priestoru (odvedenie - 20 
minút pred štartom bežeckých disciplín a 30 minút pred štartom technických disciplín). 

g) Váženie náčinia bude prebiehať v blízkosti zvolávateľne od 15.30 h. Koniec váženia je 45 
minút pred začiatkom disciplíny. 
 
 



Predbežný časový program  
 
PTS 2018 (návrh) ČASOVÝ ROZPIS (verzia 18.6. 2018) 
 
16.30 400 m muži NP 1. beh 
16.36 400 m muži NP 2. beh 
16.42 400 m ženy NP 
16.48 800 m muži NP 
17.00 100 m muži NP 1. beh                                  Hod kladivom ženy NP 
17.05                                                                          Trojskok ženy NP 
17.10 100 m muži NP 2. beh                                  Skok do výšky ženy NP 
17.20 100 m ženy NP 1. beh 
17.30 100 m ženy NP 2. beh 
17.40 110 m prek. muži NP 
18.00 1500 m muži NP 
18.30 Otvárací ceremoniál 
18.45                                                                      Hod kladivom muži –  
                                                                                IAAF Hammer Challenge 
19.00                                                                      Trojskok muži 
19.05 100 m prek. ženy rozbeh 1        
19.15 100 m prek. ženy rozbeh 2 
19.20                                                                       Skok do výšky muži 
19.25 100 m muži rozbeh 1 
19.35 100 m muži rozbeh 2 
19.45 400 m ženy 
19.55 400 m prek. muži 
20.05                                                                       Hod oštepom muži 
20.05 800 m ženy 
20.10                                                                       Skok do diaľky ženy –  
                                                                                 Memoriál E. Šuranovej 
20.15 3000 m chôdza muži/ženy 
20.35 1500 m muži 
20.45 100 m prek. ženy finále 
20.55 100 m muži finále 
21.05  Záverečný ceremoniál nástup 12 víťazov   
21.15  4x100 m ženy 
21.20  5000 m muži NP 
 
 


