Propozície
Majstrovstvá AZB mladších žiakov a žiačok, starších
žiakov a žiačok

Usporiadateľ:
Termín a miesto:

Atletický zväz Bratislavy
sobota 8.6.2019 o 9:45 hod.
športový areál prof. P. Gleska CAŠ STU
Račianska ul., Bratislava

Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca, štartér:
Technické zabezpečenie:
Spracovanie výsledkov:
Lekárske zabezpečenie:

Jaroslav Dobrovodský
Dominika Tomašovičová
Atletické kluby AZB
Matúš Kompas
Slovenský červený kríž

Prihlášky:
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:
http://statistika.atletika.sk/kalendar
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 6.6.2019 do 24:00 hod. Po tomto
termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.
Po termíne uzávierky prihlášok, pred pretekmi v kancelárii pretekov a ani priamo na štadióne do zápisov nie je dovolené dopisovanie atlétov a atlétok.
Štartovné:
5 Eur za pretekára mimo klubov AZB
ntrólne preteky: ostatní pretekári /dorastenci, juniori, dospelí, veteráni

Kategórie a disciplíny:

Starší žiaci/čky 2004-2005:

60m, 150m, 300m, 800m, 3000/2000m,
100m prek., 4x60m, výška, diaľka, guľa 4/3kg,
disk 1kg, oštep 600/500g, kladivo

Mladší žiaci a žiačky 2006-2007:

60m, 150m, 600m, 1500m, 60m prek., 4x60m,
diaľka, výška, kriketka, guľa 3kg

Jeden pretekár max. 2 disciplíny + štafeta.

Hod diskom a kladivom - zodpovedná osoba Elena Revayová:
Uskutoční sa na ŠG Ostredkova, Bratislava v utorok 11.6.2019, prihlášky prosím posielajte do 10.6.2019 do 20:00 na adresu: revayova@zoznam.sk . Info ohľadom času pretekov
Vám poskytne p. Revayová. torej kateg
Kancelária pretekov:
Bude otvorená na štadióne prof.P.Gleska od 9:00 do ukončenia pretekov. Odhlásenie pretekára je možné urobiť najneskôr do 9:30.
Tituly a ceny: prvým trom pretekárom budú udelené medaile len ak v disciplíne nastúpia aspoň traja pretekári. Vyhlasovanie výsledkov priebežne počas pretekov.
Základné výšky:
Skok do výšky:

Žiaci:105cm, po 5 cm do výšky 160cm, ďalej po 3 cm
Žiačky: 100 cm, po 5 cm do výšky 145cm, ďalej po 3 cm

Priestory na rozcvičovanie:
Pred začiatkom podujatia na celej ploche štadióna, počas pretekov je zákaz vstupu na
trávnatú plochu štadióna z dôvodu konania súťaže.
Šatne: Len na prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá.
Upozornenie:
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
Môžu štartovať len pretekári registrovaný v SAZ v termíne do pondelka 3.6.2019 z dôvodu, že systém SAZ nepotvrdí registráciu tesne pred pretekmi.
Záverečné ustanovenie:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním týchto propozícií. Každý pretekár
štartuje na vlastnú zodpovednosť. Počas konania pretekov je zakázané trénovať na
štadióne prof. P.Gleska STU Bratislava a vstupovať do skladu a posilňovne klubu STU.

Predbežný časový program 8.6.2019
9:45 60m ml. žiačky

Diaľka ml.žiaci

Výška ml. žiačky

Guľa ml. žiaci

10:00
10:10 60m ml. žiaci

Kriketka ml.žiačky

10:20
10:30
10:40 150m ml. žiačky

Guľa ml.žiačky

10:50
11:00

Diaľka ml. žiačky

Výška ml.žiaci

Diaľka st.žiaci

Výška st.žiačky

Kriketka ml. žiaci

11:10 150m ml. žiaci
11:35 600m ml. žiaci/žiačky
11:45 1500m ml.žiaci/žiačky
11:50 60m prek.ml. žiačky
12:00 60m prek ml.žiaci
12:15 100m prek. st. žiačky
12:25 100m prek. st. žiaci

Guľa st. žiaci
Oštep st. žiačky

12:35 4x60m ml.žiaci/žiačky
12:45 4x60m st.žiaci/žiačky
13:00 60m st. žiaci
13:20
13:25 60m st. žiačky
13:45 150m st.žiaci
14:05 150m st. žiačky
14:25 300m st. žiaci
14:40 300m st. žiačky
14:50 800m st. žiaci/žiačky
15:00 2000m st. žiačky
15:10 3000m st. žiaci

Diaľka st. žiačky

Výška st.žiaci

Guľa st.žiačky
Oštep st. žiaci

