PROPOZÍCIE
Atletický klub Veterán Prešov
v spolupráci
s Atletickým klubom Slávia Prešovská univerzita
a s Fakultou športu Prešovskej univerzity
usporiada
2. ročník Atletickej veteraniády
a
2. ročník Prešovskej diaľky
Termín:

24. septembra 2022

Miesto:

Štadión Fakulty športu, ul. 17. novembra č. 15 (zo Železničnej
a autobusovej stanice autobus č. 3, zastávka Vysokoškolský
areál)

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI:
Riaditeľ mítingu:
Hlavný rozhodca:
Technické zabezpečenie:
Zdravotná služba:

Kuzmiak Ján
Maľcovský Juraj
Varga Alojz
Zabezpečená

Prihlášky:

E-mail: john.k@post.sk, č.t..0948/638 343
- prihlásenie do 21. septembra 2022 do 24 00 hod.
- do prihlášky uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia,
klub, disciplíny

Prezentácia:

Na štadióne od 1130 hod.

Štartovné čísla:

Dostanú pretekári pri prezentácii.

Štartujú:

Atletická veteraniáda
Muži 35 rokov a starší, ženy 35 rokov a staršie, rozdelení do 1
ročných vekových kategórii. Pre zaradenie do príslušnej
vekovej kategórie je rozhodujúci vek pretekára v deň konania
mítingu.
Poradie v každej disciplíne bude stanovené po prepočítaní
dosiahnutých výkonov 1-ročnými vekovými koeficientami
WMA.

Prešovská diaľka
Muži do 35 rokov, ženy do 35 rokov
Dorastenci roč. 2005 - 2006, dorastenky roč.2005 - 2006
Štartovné:

Pri registrácii pretekár zaplatí štartovné:
Veteránky a veteráni 5 €.
Muži, ženy 5€.
Dorastenci, dorastenky 3€.
Štartovné je nezávisle od počtu absolvovaných disciplín.
V štartovnom je zahrnuté malé občerstvenie.

Disciplíny:

Veteráni, veteránky: 60m,100m, 200m ,800m,3000m, guľa,
disk, oštep, skok do diaľky, trojskok
Muži, ženy, dorastenci, dorastenky: skok do diaľky

Dráha, povrch:

Ovál je 300 m, povrch je pokrytý umelou hmotou vrátane
skokanských sektorov. Dĺžka klincov tretier je max. 6mm.

Rozcvičovanie:

Je na hlavnom štadióne, preto prosíme o zvýšenú opatrnosť
pri rozcvičovaní aj pri pretekaní.

Prezentácia:

Prezentácia konči 10 min. pred štartom u vrchníka disciplíny.

Šatne:

Šatne a sociálne zariadenia budú zabezpečené v budove
Fakulty športu.

Odmeny:

Prví traja v každej disciplíne získavajú medailu a diplom.

Vyhlasovanie víťazov:

Bude prebiehať priebežne po ukončení disciplín a spracovaní
výsledkov počas súťaží.

Upozornenie:

Každý účastník sa počas pretekov zdržiava v priestoroch
štadióna na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ nezodpovedá
účastníkom za škodu počas pretekov.

Záverečné ustanovenie: Preteká sa podľa pravidiel WA, WMA a s rešpektovaním
týchto propozícii. Výsledky budú po skončení disciplín
zverejnené na štadióne a na webových stránkach:
www.atletika.sk a www.masterstrack.sk.

Juraj Maľcovský
vedúci rozhodca

Ján Kuzmiak
riaditeľ mítingu

Časový rozpis

1250 hod.

otvorenie mítingu

1300 hod.

60m, vrh guľou

1330 hod.

100 m

1400 hod

800 m, hod diskom, skok do diaľky

1430 hod.

200 m

1500 hod.

3000 m, hod oštepom, trojskok

1600 hod.

ukončenie mítingu

1630 hod.

vyhlásenie výsledkov

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu časového programu.

