MAJSTROVSTIEV ŽILINSKÉHO KRAJA študentov a študentiek SŠ
v ATLETIKE
Vyhlasovateľ: MŠVVaŠ SR
Organizátor : z poverenia OÚ-OŠ Žilina – CVČ, Ul.A.Kmeťa 22, Martin
Usporiadateľ: Atletický klub ZŤS Martin, CVČ Martin, OR SAŠŠ Martin

03. 5. 2019 /piatok/

Termín

:

Miesto

: atletický areál Ul. Východná v Martine

Organizačný výbor: riaditeľ pretekov – PaedDr. Elena Šmidtová
vedúci rozhodca – Ing. Marián Kalabus
technický riaditeľ – Ing. Ján Gigac
kancelária pretekov – Ing. Marián Kalabus
Zdravotná služba: v prípade potreby Poliklinika Martin
Prezentácia : od 8,00 do 9,00 hod v kancelárii pretekov v budove telocvične pri štadióne
(po tomto čase nebude možné robiť zmeny)
Kategória : Študenti a študentky , narodení 1.1.1999 a mladší–víťazní jednotlivci okresných kôl
Upozornenie: na M SR môžu štartovať žiaci stredných škôl, 6 a 8 ročných gymnázií len vtedy, ak
spĺňajú vekovú požiadavku a nestali sa žiakmi týchto škôl po predchádzajúcom ukončení základnej školy. V bežnom
ročníku (šk.rok 2018/2019) môže každý účastník školských športových postupových súťaží štartovať len v jednej
vekovej kategórii – ZŠ alebo SŠ !

Disciplíny : CH 100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, diaľka, výška, guľa (5kg),
oštep (700g), štafeta 4x100m – štartujú okresné družstvá
D 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, diaľka, výška, guľa (3kg),
oštep (500g), štafeta 4X100m – štartujú okresné družstvá
+ švédska štafeta (400m CH, 300m D, 200m CH, 100m D) – štartujú školské družstvá
zvyšovanie výška CH – 140, 145, 150, 155, 160, 165 a ďalej po 3
výška D - 120, 125, 130, 135, 140, 145 a ďalej po 3

Podmienka účasti: - prihlásenie cez www.skolskysport.sk a zaslanie prihlášky organizátormi OK
na e-mail organizátora KK: marian.kalabus@gmail.com a smidtova@pobox.sk
najneskôr do 30.4.2019
- fyzická súpiska s dátumom narodenia potvrdená vysielajúcou školou.
- za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť zodpovedá vysielajúca škola
- účastníci štartujú na vlastné poistenie
- každý pretekár musí mať pri sebe PREUKAZ POISTENCA a OP
- za dodržiavanie organizačných pokynov usporiadateľa zodpovedá
poverený pedagóg z vysielajúcej školy

Obmedzenie štartu: Jeden pretekár môže štartovať najviac v dvoch disciplínach a štafete
Predpis a pravidlá : Preteká sa podľa pravidiel atletiky, týchto propozícii a rozpisu šk.súťaží
Popis trate

: Dráha je v rovinke šesťprúdová, na ovále štvorprúdová s umelým povrchom
(CONIPUR 400). Rozbežiská na skok do diaľky, výšky a hod
oštepom sú pokryté umelým povrchom. Je možné použiť tretry s maximálnou
dĺžkou klincov 6mm. Kopačky sú neprípustné. Kruh na vrh guľou je betónový.

Finančné zabezp. : náklady spojené so súťažou hradí organizátor, okrem cestovného
Protesty

: Do 30 minút po skončení disciplíny s vkladom 7,00 € podať vedúcemu rozhodcovi.
V prípade zamietnutia protestu vklad prepadá v prospech usporiadateľa.

Postup

: Víťazi jednotlivých disciplín postupujú na Majstrovstvá SR.

Mgr. Alena Leštinská, v. r
riaditeľka CVČ Martin

Mgr. Pavol Zemko, v.r.
p-atletický klub ZŤS Martin

PaedDr. Elena Šmidtová,v.r.
ZR CVČ Martin pre ŠŠPS

Krajské kolo v atletike stredných škôl
Martin 03.5.2019
Časový rozpis (môže sa meniť):
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13:00
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Vyhlasovanie výsledkov
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