PROPOZÍCIE
MAJSTROVSTIEV ATLETICKÉHO ZVÄZU BRATISLAVY

HALA 2019
11. 1. 2019

Termín
Miesto
Usporiadateľ
Prihlášky

20. januára 2019, nedeľa od 10.00 hod
Bratislava, hala Elán, Bajkalská 7
Atletický zväz Bratislavy
prihlasovať sa dá len on-line na webovom portáli SAZ-u:
http:/ /statistika.atletika.sk/kalendar
najneskôr do štvrtka 17.1.2019 22.00 hod

Vekové kategórie a disciplíny
MUŽI a ŽENY /ročník narodenia 2001 a starší
=60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m prekážok, skok do výšky,
skok do diaľky, trojskok, vrh guľou 7,26-4 kg
JUNIORI /ročník narodenia 2000-2001
=60 m prekážok(výška prekážok 100 cm), vrh guľou 6 kg
Ostatné disciplíny sú totožné s mužmi a ženami.
DORASTENCI a DORASTENKY /ročník narodenia 2002-2003
= 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m prekážok, skok do výšky,
skok do diaľky, trojskok, vrh guľou 5-3 kg
STARŠÍ ŽIACI a STARŠIE ŽIAČKY /ročník narodenia 2004-2005
=60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 60 m prekážok, skok do výšky,
skok do diaľky, vrh guľou 4-3 kg
MLADŠÍ ŽIACI a MLADŠIE ŽIAČKY /ročník narodenia 2006-2007
Môžu si vybrať maximálne tri disciplíny, vždy jednu z týchto skupín:
„1“ 60 m, 150 m, skok do diaľky
„2“ 600 m, 1500 m, skok do výšky
„3“ 60 m prekážok, vrh guľou 3 kg, hod medicinbalom 1 kg
NAJMLADŠÍ ŽIACI a NAJMLADŠIE ŽIAČKY /ročník narodenia 2008-2009
Môžu si vybrať z týchto kombinácii skupín disciplín
„1“ 60 m, 600 m, hod medicinbalom 1 kg
„2“ 60 m, skok do výšky, hod medicinbalom 1 kg
„3“ 150 m, skok do diaľky, hod medicinbalom 1 kg
(bodovanie v každej skupine=10-9...1 a najvyšší počet bodov je najlepší)
MALINKATÍ ŽIACI a MALINKATÉ ŽIAČKY /ročník narodenia 2010 a mladší
= 50 m z vysokého štartu, skok do diaľky z miesta do piesku, hod medicinbalom 1kg
= klubové štafety 4x100 m cez molitanové prekážky /sólo chlapčenská štafeta,
Sólo dievčenská štafeta, mix štafeta (dievča-chlapec-dievča-chlapec)
Tituly
=Prvým trom pretekárom budú udelené medaile majstrovstiev AZB. Ale len ak
nastúpia aspoň traja do vypísanej súťaže. Odovzdávanie bude na tribúne priebežne
po skončení disciplíny. Juniori a juniorky sa vyhodnocujú osobitne len nastúpia
aspoň traja vo svojej vekovej kategórii.
Všetci malinkatí žiaci a žiačky obdržia účastnícke medaile Majstrovstiev AZB.

Kancelária pretekov a výdaj štartových čísiel, prezentácia
=Bude otvorená v hale Elán od 08.30 hod do ukončenia pretekov. Prezentácia klubov
musí byť vykonaná do 9:20 hod. Všetci účastníci obdržia štartové čísla ktoré sa
spätne nevyberajú.
Predbežný časový program
=Je súčasťou týchto propozícií. Poradie v bežeckých disciplínach sa nezmení.
Definitívny časový program
=Bude aktualizovaný podľa počtu prihlásených, zverejnený v piatok 18.1.2019
a rozposlaný oddielom e-mailami.
Rozcvičovacie priestory
=Budú k dispozícii v deň podujatia na celej atletickej ploche haly ELÁN až do času 15
min pred začiatkom podujatia. Neskôr sa bude môcť rozcvičovať iba v častiach mimo
aktuálnych bežeckých disciplín.
Šatne
=Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre chlapcov a osobitne pre dievčatá len na
prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ neručí.
Zdravotná služba
=Bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.
Obmedzenia
=V hale ELÁN môžu pretekári súťažiť v tretrách s dĺžkou klincov max 6 mm.
Sprievod a súťažiaci, ktorí neštartujú v prebiehajúcej disciplíne sa nemôžu zdržiavať
v súťažných priestoroch na ploche haly ELÁN.
Predpis
=Súťaže sa konajú podľa pravidiel IAAF a týchto propozícií.
Počet pokusov a základné výšky
=skok do výšky = základné výšky budú zverejnené v definitívnom časovom program
zohľadňujúci počet prihlášok
=skok do diaľky = všetci minimálne TRI, iný počet sa určí až po uzávierke prihlášok
=trojskok = všetci ŠESŤ
=vrh guľou = všetci ŠESŤ
Informácie, štartové listiny, výsledky
=Zverejní usporiadateľ online na webovej stránke www.atletika.sk
Kontakt
=e-mail: atletika@ba.psg.sk
Marcel Matanin Konečný, v.r.
predseda AZB

M-AZB 20.1.2019 = predbežný časový program
11. 1. 2019
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Definitívny časový program bude prepočítaný a poposúvaný podľa počtu prihlášok
tak aby to vyšlo do päť hodinového programu.

