
 

ELÁN MÍTING 
19. ročník 

 

Termín a miesto: 

26. januára 2020 (nedeľa) o 15:00 hod., športová hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava 

48°09'51.31"N 17°08'25.47"E 

 

Usporiadateľ: 

Slovenský atletický zväz 

 

Hlavní funkcionári:  

Riaditeľ pretekov:   Marcel Matanin   marcelmatanin@gmail.com    

Riadiaci súťaže:   Marco Adrien Drozda drozda@atletika.sk  

Vedúci rozhodca (behy):  Marián Kalabus   marian.kalabus@gmail.com  

Vedúci rozhodca (tech.disciplíny) 

+ Inštruktor rozhodcov:  Peter Filo   filo@atletikasvk.sk 

Technická riaditeľka:   Dominika Blašková    dominika.tomasovicova@gmail.com  

Športovo – technický delegát: Róbert Mittermayer    mittermayer@atletika.sk 

Delegát SAZ:    Martin Pupiš:             pupis@atletikasvk.sk  

 

Štartujú: 

Pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2000 a starší, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa 

svojej vekovej kategórie.  
 

Disciplíny: 

Muži: 60 m, 800 m, 3000 m , 60 m prekážok, skok do diaľky 

Ženy: 60 m, 800 m, 1500 m, 60 m prekážok, skok do diaľky, trojskok 

 

V behoch na 60 m a 60 m prekážok sa pobežia dve série behov. 
 

Prihlášky: 

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: 

http://statistika.atletika.sk/kalendar  

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 23.1.2020 (štvrtok) do 24:00 hod. Po 

tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  

Zahraniční pretekári sa prihlasujú športovo-technickému delegátovi na mail 

mittermayer@atletika.sk  
 

Kancelária pretekov: 

Bude otvorená v hale od 12:00 hod. do ukončenia pretekov. Do 14:00 hod. musí byť potvrdený 

štart každého pretekára. Pretekári a pretekárky obdržia štartové čísla. 

 

Obmedzenie štartu: 
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Aktualizované 21.01.2020 

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 v hale ELÁN osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie. 

Za odložené veci usporiadateľ neručí. 

 

Rozcvičovacie priestory: 

Budú výlučne vo vyhradenom priestore na ploche haly ELÁN.  

 

Zdravotná služba: 

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia. 

 

Prize Money: 

Víťaz každej disciplíny obdrží finančnú odmenu 100 € na konci pretekov.  

V behoch na 60 m a 60 m prekážok vyhráva atlét, ktorý dosiahol najrýchlejší čas z oboch behov.  

 

Technické ustanovenia: 

a) Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa 

dopingovej kontrole. SAZ je povinný zabezpečiť podľa príslušných pokynov podmienky 

na túto kontrolu.  

b) Prezentácia pretekárov a pretekárok vo zvolávateľni na disciplínu sa končí 15 min. pred 

začiatkom disciplíny vo vyhradenom priestore zvolávateľne, odkiaľ budú pretekári 

a pretekárky odvedení do súťažných sektorov. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, 

štartových čísiel a obuvi.  

c) Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených 

(menia sa flexibilne podľa prebiehajúcich disciplín). 

d) Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje 

spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď). 

e) V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou 

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

f) V trojskoku vzdialenosť odrazového brvna od bližšieho okraja doskočiska u žien 11 m. 

g) Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia. 

h) Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách. 

 

Záverečné ustanovenia: 

a) Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií. 

b) Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť. 

c) Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú 

včas uverejnené ako záväzné úradné správy.  

d) Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na 

štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát. 

e) Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po 

dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart 

vplyv na technické usporiadanie pretekov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktualizované 21.01.2020 

 

 



 

 
 

 



Aktualizované 24.01.2020 

Časový program - Elán míting 

 

 

Nedeľa 26. januára 2020 

 

14:50 Otvorenie pretekov     

15:00 60 m prek. Ž I. séria     trojskok Ž   

15:12  60 m prek. M I.séria 

15:25 60 m Ž I. séria 

15:45 60 m M I. séria        

16:00        diaľka M 

16:20 3000 m M B beh   

16:35 60 m prek. Ž II. séria     

16:47 60 m prek. M II. séria          

17:00 60 m Ž II. séria       

17:20 60 m M II. séria     diaľka Ž  

17:55 3000 m M A beh         

18:05 800 m Ž A,B,C,D beh      

18:25 800 m M A,B,C,D,E beh      

18:45 1500 m Ž A,B      

   

 

 

 

 

Timetable - Elán míting 

 

 

Sunday 26. january 2020 

 

14:50 Opening Ceremony    

15:00 60 m hurdles Women round I.    triple jump Women   

15:12 60 m hurdles Men round I. 

15:25 60 m Women round I.  

15:45 60 m Men round I.         

16:00        long jump Men 

16:20 3000 m Men B  

16:35 60 m hurdles Women round II.     

16:47 60 m hurdles Men round II.        

17:00 60 m Women round II.      

17:20 60 m Men round II.     long jump Women 

17:55 3000 m Men A         

18:05 800 m Women A,B,C,D      

18:25 800 m Men A,B,C,D,E 

18:45 1500 m Women A,B  

  

  
 

 


