Západoslovenský atletický zväz
3. kolo súťaže družstiev najmladšieho žiactva a 2. kolo mladšieho
žiactva ZsAZ

Propozície
Termín:

26.5. 2019, nedeľa o 9:30 hod.

Usporiadateľ: z poverenia ZsAZ zabezpečuje Športový klub ŠK Skalica – Atletika
Miesto:

Mestský letný štadión, Športová č.54, Skalica

Štartujú:

najmladšie žiactvo - rok narodenia 2008 a mladší
mladšie žiactvo - rok narodenia 2006– 2007.

Funkcionári pretekov:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Riadiaci súťaže najml. žiactvo:
Riadiaci súťaže ml. žiactvo:

Zdeněk Zalubil
Andrea Jakubcová
Marek Baláž
Matúš Kompas

0911986284
0911876818
0908132958
0915722100

Prihlášky :
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:
http:/statistika.atletika.sk/kalendar
do 23.5.2019 do 18:00 hod. elektronickou formou na stránke SAZ na adresu:
Kancelária pretekov: bude otvorená v nedeľu v deň pretekov od 8:00 hod v kancelárii
na štadióne. Prezentácia klubov sa uskutoční u najmladšieho žiactva do 9:00 hod,
v kategórii mladšieho žiactva do 11:30 hod.
Rozcvičovanie: mimo hlavnej plochy na ploche s umelým trávnatým povrchom za
tribúnou.
Šatne: sú k dispozícii na štadióne, slúžia len na prezlečenie. Organizátor neručí za veci
odložené v šatni.
Štartové čísla: dostanú všetci pretekári v kategórii najmladšieho žiactva pri prezentácii
a pretekári kategórii mladšieho žiactva v chôdzi a dlhších bežeckých disciplínach priamo
na štarte. Vedúci zabezpečia kompletné vrátenie čísiel po skončení súťaže v kancelárii
pretekov.
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Zdravotná služba: bude sa zdržiavať vo vymedzenom priestore pod tribúnou.
Disciplíny:
Najmlladší žiaci: 3 boj + 4 x 60 m:60 m, hod plnou loptou 1 kg, 600 m
najmladšie žiačky: 3 boj + 4 x 60 m:60 m, hod loptičkou, 600 m
Mladšie žiactvo: Skupiny disciplín pre 2.kolo mladšieho žiactva
1.skupina:60 m, 150 m, skok do diaľky
2.skupina:600 m, 1500 m, chôdza
3.skupina:skok do výšky, vrh guľou 3kg, hod loptičkou
4.skupina:60 m prek.
5.skupina:4 x 60 m
Základné výšky:
Mladší žiaci: 115,120,125,130.135,140,145,150,155,160,163,...cm
Mladšie žiačky:105, 110, 115,120,125,130,135,140,145,148,....cm
Protesty: Podľa pravidiel atletiky
Rôzne: - dráha 6 prúdová umelohmotná pokrytá hmotou Conipur. Preteky na 60m sa
konajú priamo ako finálové behy.
Záverečné ustanovenie: Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním súťažného
poriadku ZsAZ pre rok 2019 a týchto propozícií.
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Časový program:
9:30
10:30
11:30
12:00
12:30
13:00

60 m najml. Žky
60 m najml. Žci
4 x 60 m najml. Žky
4 x 60 m najml. Žci
600 m najml. Žky
600 m najml. Žci

13:30
14:00
14:10
14:25
14:35
14:55
15:10
15:30
15:40
15:55
16:05
16:20
16:30

chôdza 2000 m ml. Žci, Žky
60 m prek. ml. Žci
60 m prek. ml. Žky
60 m ml. Žci
60 m ml. Žky
150 m ml. Žci
150 m ml. Žky
1500 m ml. Žci
1500 m ml. Žky
600 m ml. Žci
600 m ml. Žky
4 x 60 m ml. Žci
4 x 60 m ml. Žky

hod plnou loptou 1 kg najml. Žci
hod loptičkou najml. Žky

diaľka Žci

výška Žky

diaľka Žky výška Žci

loptička Žky

loptička Žci
guľa Žci

guľa Žky

PREZENTÁCIA PRETEKÁROV:
KONČÍ 15 minút pred začiatkom technických disciplín a 10 minút pred začiatkom
bežeckej disciplíny u vrchníka, resp. pomocníka štartéra.
Po skončení disciplíny sú pretekári povinní opustiť plochu štadióna. Pretekári sú
zároveň povinní zdržiavať sa mimo hlavnej trávnatej plochy futbalového ihriska.
Vstup na plochu a výstup z plochy štadióna pre pretekárov je vstupnou bránou
z bočnej strany od zimného štadióna.
Pretekári najmladšieho žiactva budú rozdelení v hode plnou loptou a hode loptičkou do
viacerých skupín tak, aby tam boli pretekári z jedného klubu.. V kriketke chlapcov sa
bude hádzať na vedľajšej trávnatej ploche. Pretekári hádžu tri pokusy hneď za sebou.
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