MAJSTROVSTVÁ SR VO VIACBOJI MLADŠÍCH ŽIAKOV A
MLADŠÍCH ŽIAČOK
Usporiadateľ:
Z poverenia SAZ atletický klub ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach
Termín:
12. septembra 2020 sobota o 9.00 hod.
Miesto:
Atletický štadión ZŠ J.A. Komenského 1 v Michalovciach
Organizačný výbor:
Riaditeľ pretekov:
Vedúci rozhodca, inštruktor:
Športovo – technický delegát:
Kancelária:
Štartér:
Delegát SAZ:
Zdravotná služba :

Semko Jaroslav
Silvia Hanusová,
Vladislav Vovčko
Katarína Šimčová
Ľuboš Jošťák
Zoran Kollárovič
Gabriel Valiska

0911 180 222

Štartujú:
Mladší žiaci a mladšie žiačky rok narodenia 2007 – 2008 prípadne mladší, členovia SAZ.
Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov športovo-technický
delegát povolil štart.
Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude vo utorok v týždni konania M-SR uverejnený na
internetovej stránke www.atletika.sk. Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách
SR a z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr vo štvrtok (v týždni
M-SR) odhlásiť do 14:00 hod. na e-mailovej adrese športovo-technického delegáta. Ak sa
pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 7 €.
Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré
odhlásenie a platí sa poplatok 7 €. Ak pretekár po uzatvorení prihlášok nenastúpi na štart oddiel
zaplatí usporiadateľovi poplatok 7 € za každé nenastúpenie.
Prihlášky:
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli
http://statistika.atletika.sk/kalendár
Prihláška pretekárov musí byť zaslaná najneskôr do 7.9.2020 (pondelok) do 24:00 hod. Po
tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.
So súhlasom technického delegáta budú prihlášky akceptované aj po určenom termíne za
poplatok 20 € za pretekára.

Štartovné:
Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € v kategórii ml. žiakov a ml. žiačok.
Disciplíny:
mladší žiaci:
mladšie žiačky:

päťboj (60 m prek., loptička, 60 m, diaľka, 600m).
päťboj (60 m prek., diaľka, 60 m, loptička, 600m).

Kancelária pretekov:
Bude otvorená v sobotu v deň pretekov od 7.00 hod. v budove ZŠ J.A. Komenského 1, na
atletickom štadióne, do ukončenia pretekov. Do 8.30 hod. musí byť potvrdený štart každého
pretekára a prihlášky sa uzatvoria. Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie pretekára na
štart znamená podľa pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
Štartové čísla:
Dostanú vedúci výprav pri prezentácii v kancelárii pretekov. Každý pretekár musí mať riadne
pripevnené 2 štartové čísla na hrudi a chrbte tak, aby boli počas pretekov čitateľné.
Prezentácia na disciplíny:
Prezentácia pre všetky disciplíny bude umiestnená pri bočnom vstupe na štadión a označená
nápisom „Prezentácia“. V bežeckých disciplínach končí 15 min. pred začiatkom disciplíny, v
technických disciplínach končí prezentácia 25 min. pred začiatkom disciplíny.
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 (ods.2 a 3 pravidla 146 Pravidiel atletiky). výsledky budú
uverejnené na vývesnej tabuli. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny sa
musí podať jury písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu
disciplíny (ods. 5 pravidla 146 Pravidiel atletiky). Odvolanie musí byť pri MSR doložené vkladom
vo výške 10€.
Šatne:
V budove telocvične na štadióne. Za prípadné straty usporiadateľ neručí.
Tituly:
Víťaz viacboja získava titul Majster SR na rok 2020 v päťboji v kategórii ml. žiaci, ml. žiačky.
Pretekári na 1.–3. mieste dostanú medailu a diplom. Pretekár na prvom mieste získa tričko s
nápisom „Majster SR“ (mládežnícke kategórie). 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.
Ubytovanie a strava:
Objednanie ubytovania a stravy prosím zasielať písomne na e-mail: skcmi@pobox.sk do 3.9.
2020. Usporiadateľ môže zabezpečiť stravu na štadióne, v budove školy (večera 3,20 €, raňajky
2,50 €, obed 3,20 €).
Zdravotná služba:
Bude sa zdržiavať vo vymedzenom priestore pri vchode na štadión. Za zdravotný stav pretekára
zodpovedá vysielajúca organizácia!

Technické ustanovenia:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, týchto propozícií a podľa súťažného poriadku SAZ platného
pre rok 2020. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať
v reprezentačnom drese je zakázané. Rozcvičovanie pretekárov je povolené na vedľajšom
štadióne. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max.
dĺžkou klincov 6mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
Atletická dráha je 4 prúdová s umelohmotným povrchom s dĺžkou 300m. Cieľová rovinka je 6
dráhová.

Časový program
9,00
9,30
10,00
10,30
11,30
12,00
12,30
12,45
13,30
13,45
14,15
15,00

60 m pr. Žky
loptička Žky 1. skupina
60 m pr. Žci
60 m Žky

60 m Žci

loptička Žky 2. skupina
loptička Žci 1. skupina
diaľka Žky 1. skupina
loptička Žci 2. skupina
diaľka Žky 2. skupina
diaľka Žci 1. skupina

600m Žky
diaľka Žci 2. skupina
600 m Žci

Uvedený časový program, je len orientačný a jeho dodržanie bude závislé od počtu štartujúcich.
Definitívny časový program bude k dispozícii po ukončení prihlasovania a zverejnený do
11.9.2020 (piatok) do 12:00 hod.

