SLOVENSKÁ SKOKANSKÁ TOUR 2019

BRATISLAVSKÁ LATKA
20. ročník pretekov v skoku do výšky

MEMORIÁL ROMANA MORAVCA

MEMORIÁL JAROMÍRA ŠIMONEKA

V SKOKU DO VÝŠKY MUŽOV

V SKOKU DO VÝŠKY ŽIEN

Termín a miesto
1. februára 2019 (piatok) o 10:30 hod., hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava
Usporiadateľ
AK Slávia UK Bratislava
ŠH Mladosť, s.r.o.
FTVŠ UK Bratislava
Slovenský atletický zväz
Hlavní funkcionári
Riaditeľ pretekov:
Technický riaditeľ:
Vedúci rozhodca:

Marco Adrien Drozda
Miroslava Kažimirová
Rostislav Matoušek

Štartujú
pretekári a pretekárky ročníky narodenia:
Muži:
1999 a starší
Juniori:
2000-2001
Dorastenci:
2002-2003
Žiaci:
2004 a mladší
Ženy:
1999 a staršie
Juniorky:
2000-2001
Dorastenky:
2002-2003
Žiačky:
ročníky narodenia 2004 a mladšie

drozda@atletika.sk
mkazimirova@centrum.sk

Disciplíny
muži – juniori – dorastenci – žiaci:
ženy – juniorky – dorastenky – žiačky:

skok do diaľky, skok do výšky
skok do diaľky, skok do výšky

Časový program
10:30 hod.

skok do diaľky žiaci + žiačky

11:00 hod.

skok do výšky ženské kategórie

12:00 hod.

skok do diaľky dorastenci, juniori, muži

12:30 hod.

skok do výšky mužské kategórie

13:00 hod.

skok do diaľky dorastenky, juniorky, ženy

Základná výška a zvyšovanie
muži – juniori – dorastenci – žiaci:
138-143-148-153-158-163-168-173-178-183-188-193-198-203-208- ďalej+3 cm
ženy – juniorky – dorastenky – žiačky:
128-133-138-143-148-153-158-162-166-170-173-ďalej +3 cm
Prihlášky
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:
http://statistika.atletika.sk/kalendar
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 30.1.2019 /streda/ do 24:00 hod.
Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.
Štartovné
Pretekári štartujú bez štartovného poplatku.
Prezentácia: 1. februára (piatok) do 10:00 hod. ženské kategórie / do 12:00 hod. mužské
Odmeny:
Prví traja pretekári vo všetkých vekových kategóriách dostanú diplom a medailu.
Prví traja pretekári v kategóriách juniorov a dospelých v memoriáloch v skoku do výšky
obdržia finančnú odmenu.
Prví traja pretekári v kategóriách dorastu a žiactva v memoriáloch v skoku do výšky obdržia
vecné ceny od firmy CORE FIT.
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.

Technické ustanovenia
a) Preteká sa podľa pravidiel atletiky a podľa týchto propozícií.
b) V prípade rovnosti poradia na prvom mieste pokračuje súťaž rozoskakovaním.
c) 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.
d) Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy základných výšok a zvyšovania podľa počtu
prihlásených pretekárov a ich výkonnosti.
e) Na základe počtu prihlásených pretekárov, si organizátor vyhradzuje právo na zmenu
časového rozpisu.

