Atletický klub ZŤS Martin
PROPOZÍCIE
Májového mítingu Turčianskej žiackej ligy 2022
Organizátor: Atletický klub ZŤS Martin v spolupráci s Mestom Martin, Centrom voľného času
Kamarát Martin a Olympijským klubom Turiec Martin
Dátum: Štvrtok 12.5.2022 o 8.50 hod.
Miesto: Nový atletický štadión v areáli Spojenej školy na Ul. čs. armády (pri “Slimáku”) v Martine
Hlavní funkcionári pretekov: Ján Gigac, riaditeľ pretekov, Marián Kalabus, vedúci rozhodca
Vekové kategórie: Mladšie žiactvo, chlapci a dievčatá, ročník 2009 a mladší
Staršie žiactvo, chlapci a dievčatá, ročník 2007-2008 (2006 neštartuje!)
Prihlášky: V kancelárii pretekov formou odovzdania kartičky Prihláška na TŽL
Kancelária pretekov: Otvorená od 8.15 h v areáli štadióna v Martine
Disciplíny: Mladšie i staršie žiactvo 60 m, 600 m, skok do diaľky, hod vortexom (raketkou)
Obmedzenia: Za každé družstvo može nastúpiť najviac 6 žiakov (spolu 12 chlapcov a 12 dievčat). Jeden žiak/žiačka môže pretekať najviac v dvoch disciplínach. V jednej disciplíne
môžu nastúpiť najviac dvaja reprezentanti školy.
Systém hodnotenia: Na 600 m sa bežia priamo finálové behy, o celkovom poradí rozhoduje dosiahnutý
čas. V skoku do diaľky má každý súťažiaci nárok na dva a v hode vortexom na tri
pokusy (vo vortexe za sebou).
Kolízia disciplín: Pretekár (vedúci družstva) pri súčasnej účasti v dvoch disciplínach oznámi vrchníkovi technickej disciplíny, že potrebuje odísť na inú disciplínu (behy majú prednosť).
Vrchník mu môže umožniť zmenu poradia v sérii pokusov. Zmeškaním pokusu v sérii pokusov stráca pretekár právo na absolvovanie pokusu.
Bodovanie: Boduje sa prvých 10 miest v každej discipline systémom 11-9-8-7 … 1 bod.
Ceny: Prví traja v každej disciplíne budú ocenení čokoládou.
Časový program:
8:15-8:45 - Odovzdanie prihlášok na TŽL
8:50
diaľka mladší žiaci
9:00 60 m mladšie žiačky rozbehy
9:15 60 m mladší žiaci rozbehy
9:30 60 m staršie žiačky rozbehy
diaľka mladšie žiačky
9:45 60 m starší žiaci rozbehy
10:05 600 m mladšie žiačky
diaľka starší žiaci
10:15 600 m mladší žiaci
10:25 600 m staršie žiačky
10:35 600 m starší žiaci
10:50 60 m mladší žiaci finale
diaľka staršie žiačky
10:55 60 m mladšie žiačky finále
11:00 60 m staršie žiačky finále
11:05 60 m starší žiaci finale
11:10 Ocenenie najlepších

vortex staršie žiačkx
vortex starší žiaci
vortex mladšie žiačky
vortex mladší žiaci

Ján Gigac, predseda Atletického klubu ZŤS Martin

