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IV. kolo Atletickej ligy, Trnavské memoriály a 46. ročník Štítu mesta 
Trnava 

 
Usporiadateľ: 
Z poverenia SAZ zabezpečuje Atletický klub AŠK Slávia Trnava. 
 
Termín a miesto: 
25. augusta 2019, 14:00 hod. Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho,  
(nedeľa)    Hajdóczyho ulica, Trnava 
 
Hlavní funkcionári: 
Riaditeľ pretekov:     Ing. Vladimír Gubrický 
Manažér pretekov:   Ing. Matej Lietavec 
Riadiaci súťaže:   PeadDr. Róbert Mittermayer, Ing. Jozef Malík 
Vedúci rozhodca:     Ing. Milan Giraltoš 
 
Prihlášky: 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:  

http://statistika.atletika.sk/kalendar 
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do soboty 24.8.2019 do 12:00 hod. 
Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  
 
Štartujú: 
Na jednotlivých kolách ligy štartujú pretekári zúčastnených družstiev a pretekári klubov 
nezapojených do súťaže družstiev, zahraniční pretekári v rozsahu pretekania sa svojej 
vekovej kategórie.  
 
V jednotlivých kolách súťaže družstiev môže za družstvo štartovať maximálne 26 
pretekárov. Minimálny počet pretekárov na kole Atletickej ligy je 6 pretekárov Každý 
pretekár v súťaži družstiev môže štartovať najviac v troch disciplínach, vrátane štafety.  
 
Pretekári a pretekárky v kategórii dorastu môžu v jeden deň štartovať maximálne v 
troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich 
maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400 m. 
  
Pretekári a pretekárky v kategórii juniorov a junioriek môžu v jeden deň štartovať 
najviac v dvoch disciplínach dlhších ako 200 m. 
 
Disciplíny: 
Muži - 200 m, 400m, 800 m, 1500m, 5000 m, 110m pr., 400 m pr., 3000 m pr., výška, 
diaľka, trojskok, guľa, oštep, kladivo, chôdza 5000m, 4x100 m. 
Ženy - 200 m, 400m, 800 m, 1500m, 5000 m, 100m pr., 400 m pr., 3000 m pr., výška, 
diaľka, trojskok, guľa, oštep, kladivo, chôdza 5000m, 4x100 m. 

http://statistika.atletika.sk/kalendar


 

  

 
 

 
Vložené disciplíny: 
Mladšie žiactvo (roč. 2006 a mladší) a staršie žiactvo  (roč. 2004 - 2005) - 150 m. 
 
Kancelária pretekov: 

Bude otvorená v administratívnych priestoroch pod tribúnou štadióna v deň pretekov od 
12:15 hod. Do 13:30 hod. musí byť potvrdený štart každého pretekára a prihlášky sa 
uzatvoria. Štart pretekárov v hode kladivom mužov a žien musí byť potvrdený do 12:25 
hod. Menovité zloženie štafiet musí byť nahlásené najneskôr hodinu pred štartom 
štafety. 
Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie pretekára na štart znamená podľa 
pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží. 
 
Štartovné: 
Poplatok za pretekára oddielu nezapojeného do Atletickej ligy: 5,00 €. Žiactvo 
štartovné neplatí. 
 
Váženie náčinia: 
Váženie náčinia bude prebiehať v priestore za tribúnou od 12:15 do 14:30.  
 
Prezentácia pred disciplínou, CALL ROOM: 
V priestore za tribúnou bude umiestnený altánok s nápisom CALL ROOM. Všetci 
pretekári sa musia odprezentovať v nasledujúcich časoch pred začiatkom svojich 
disciplín. Bežecké disciplíny 15 min a technické disciplíny 30 min pred začiatkom danej 
disciplíny.  
 
Šatne: 
Šatne sú zabezpečené v sociálnej budove atletického klubu. Usporiadateľ 
nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna. 
 
Rozcvičovanie: 
 
Len mimo hlavnej plochy štadióna na asfaltovom okruhu resp. na trávnatej ploche. 
V prípade nepriaznivého počasia bude na rozcvičovanie k dispozícii aj telocvičňa 
Slávia. 
 
Štartové čísla: 



 

  

Dostanú vedúci výpravy, pretekári pri prezentácii pri potvrdení štartu. Štartovné čísla 
musí mať pretekár pripevnené na pretekárskom drese tak, aby boli počas celej súťaže 
dobre čitateľné. 
 
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 AL doložené vkladom vo výške 10€. 
 
Ceny: 
V disciplínach Atletickej ligy v zmysle Súťažného poriadku Atletickej ligy 2019: 
 
Organizátor vypisuje špeciálne prize money:    
    1. miesto - 70 € 
    2. miesto - 50 € 
    3. miesto - 30 € 
V disciplínach: 
Diaľka muži -  Memoriál Antona Hajmássyho 
Kladivo muži -  Memoriál Mikuláša Čordáša 
1500m ženy -   Štít mesta Trnava 
Diaľka ženy -  Memoriál Jána Butka 
Kladivo ženy -  Memoriál Radky Charfreitagovej 
 
Špeciálne prize money budú vyplatené vo vybraných disciplínach iba v prípade 
dosiahnutia výkonu 850 bodov a viac podľa tabuliek. V prípade slabšieho výkonu ako 
850 b. sú odmeny polovičné. 
 
Zvyšovanie latky: 
 
Výška muži: 160,170,175,180,185,190,195,200,203...a ďalej po 3cm  
Výška ženy: 140,150,155,160,165,170,173...a ďalej po 3 cm 
 
Záverečné ustanovenia: 
 
Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ 2019 a týchto propozícií.  



 

  

Časový program 
   
13:00 150m R ml. žčky        Kladivo M,Ž 
13:10 150m R ml. žci 
13:20 150m R st. žčky   
13:30 150m R st. žci 
13:55     Slávnostné otvorenie 
14:00 5000m chôdza Ž,M         
14:35 400m prek. Ž  Diaľka M     Oštep M  
14:45 400m prek. M  Výška M 
14:55 5000m Ž 
15:20 5000m M          
15:40 800m Ž          Oštep Ž  
15:50 800m M   Diaľka Ž 
16:00 100m prek. Ž 
16:10 110m prek. M   
16:20 1500m Ž          
16:30 1500m M   Výška Ž     Guľa M 
16:40 400m Ž 
16:50 400m M 
17:00 3000m prek. Ž  Trojskok M 
17:20 3000m prek. M         Guľa Ž 
17:40 200m Ž          
17:55 200m M    Trojskok Ž 
18:10 4x100m Ž    
18:20 4x100m M 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Matej Lietavec 
           manažér pretekov 


