Národný program P – T - S 2019
Usporiadateľ:

Slovenský atletický zväz

Termín:

15. júna 2019 - sobota od 17:45 hod.

Miesto:

Šamorín, športový areál X-bionic sphere

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov:

Marcel Matanin

Vedúci rozhodca:

Marián Kalabus

Delegát SAZ:

Martin Pupiš

Inštruktor rozhodcov:

Peter Filo

Športovo – technický delegát:

Marcel Lopuchovský

Štartujú:

Riadne prihlásení pretekári a pretekárky, ktorým bol odsúhlasený štart
športovo – technickým delegátom.
Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude zverejnený 13.6.2019.

Disciplíny:
Muži:

100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m prek., diaľka, guľa 7,26 kg

Ženy:

100 m, 200 m, 400 m, 1500m, 100m prek., výška, oštep 600g

Prihlášky:

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli
http://statistika.atletika.sk/kalendar
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 12.6.2019 do 12:00 hod.
Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Kancelária pretekov: Bude otvorená v deň pretekov v budove štadióna od 11:30 hod.
Zmeny a odhlášky sa v deň pretekov neakceptujú. Prípadné zmeny
a odhlášky do 14.6.2019 do 18:00 výhradne športovo – technickému
delegátovi.
Obmedzenie štartu: Štartovať môžu pretekári ročníkov narodenia 2001 a starší.
Šatne:

Šatne slúžia iba na prezlečenie. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené
v šatni a v priestoroch tribúny a štadióna.

Rozcvičovanie:

Mimo hlavnej plochy štadióna na vedľajšom tréningovom ihrisku.

Kontrola náčinia: Kontrola bude prebiehať pri vstupe na štadión od 11:30 hod do 17:30 v sklade
pod tribúnou. Skontrolované náčinie ostáva na mieste a bude odoslané na
disciplínu.
Zvyšovanie:
Skok do výšky ženy: 160,165,170,175,180,183...cm

Časový program:
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:25
22:15

110 m prek. muži
100 m prek. ženy
oštep ženy
1500 m muži
výška ženy
400 m ženy
diaľka muži
400 m muži
200 m ženy
800 m muži
1500 m ženy
100 m muži
100 m ženy
preteky telesne postihnutých
5000 m muži

guľa muži

