TURNAJ 4 MIEST V ATLETIKE
Termín a miesto
14. júna 2019 (piatok) o 15:00 hod., Atletický štadión Centra Akademického Športu Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave, Športový areál P. Gleska, Račianska ul. 103, Bratislava. GPS:
48°10'38.48"N 17°7'28.43"E
Usporiadateľ
Atletický zväz Bratislavy, Bajkalská 7/A, 831 04 Bratislava, Slovensko
v spolupráci s AO TJ Slávia STU Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Benko, benko@atletika.sk
Hlavní funkcionári
Riaditeľ pretekov:
Vedúci rozhodca:
Inštruktor rozhodcov:
Športovo-technický delegát:
Delegát AZB:
Manažér pretekov:

Ing. Zdenek Národa
Viliam Lendel
Branislav Droščák
Jaroslav Dobrovodský
Dag Bělak
Ing. Tomáš Benko

Štartujú
Výbery Bratislavy, Budapešti, Ľubľany a Záhrebu. Počet členov výpravy každého účastníka
turnaja je stanovený na 19 osôb, z toho 8 dievčat, 8 chlapcov, 2 tréneri a 1 vedúci družstva.
V súťaži môžu štartovať pretekári narodení 2003 a mladší v rozsahu pretekania vo svojej vekovej
kategórii. Totožnosť pretekárov bude overená podľa platných cestovných pasov, príp.
registračných preukazov alebo identifikačných kariet (domáce družstvo). Štart pretekárov mimo
súťaž nie je povolená.
Obmedzenie štartu
Za výber mesta môžu v každej disciplíne štartovať maximálne 2 pretekári/ky. Výnimku
tvoria iba štafety, kde za mesto môže nastúpiť iba 1 chlapčenská a 1 dievčenská štafeta.
Pretekári a pretekárky môžu štartovať maximálne v 2 disciplínach a v štafete.
Prihlášky
Každé zúčastnené družstvo je povinné pred začiatkom turnaja zaslať organizátorovi,
v stanovenom termíne, vyplnený prihlasovací protokol, obsahujúci mená a priezviská
pretekárov/ok, dátumy narodenia a klubovú príslušnosť, ako aj mená a funkcie členov
realizačného tímu podpísané štatutárnym zástupcom atletického zväzu a označené pečiatkou
príslušného atletického zväzu.
Technická porada
Technická porada k pretekom sa uskutoční vo štvrtok 13.6.2019 o 17:00 hod. v budove
atletického štadióna. Vedúci zúčastnených družstiev na nej predložia súpisku družstva

obsahujúcu mená a priezviská pretekárov/ok, dátumy narodenia a klubovú príslušnosť, ako aj
mená a funkcie členov realizačného tímu, spolu s platnými cestovnými pasmi pretekárov/ok
a dohodnú sa technické otázky priebehu pretekov.
Disciplíny
Chlapci
Dievčatá

100 m, 400 m, 800 m, skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou 5 kg,
štafeta 100-200-300-400 m
100 m, 400 m, 800 m, skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou 3 kg,
štafeta 100-200-300-400 m

Kancelária pretekov
Bude otvorená v budove štadióna v piatok 14.6.2019 od 13:00 hod. do ukončenia
pretekov. Do 14:00 hod. musí byť potvrdený štart každého pretekára, vrátane menovitého
zloženia štafety a štartová listina sa uzatvorí.
Ohlásenú zostavu štafety je možné upraviť najneskôr 1 hodinu pred štartom. V prípade
zranenia pretekára je potrebné doložiť potvrdenie od lekára pretekov.
Základné výšky a zvyšovanie
Chlapci:
skok do výšky: 145, 150, 155, 160, 163, 166 a ďalej po 3 cm
Dievčatá
skok do výšky: 130, 135, 140, 145, 148, 151 a ďalej po 3 cm
Technické ustanovenia
a) Preteká sa podľa pravidiel atletiky a podľa týchto propozícií.
b) Boduje sa systémom 8,7,6,5,4,3,2,1 bod za 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. miesto. Víťazom sa
stáva výber mesta s najvyšším počtom získaných bodov, pričom sa osobitne vyhodnotí
poradie chlapčenských a dievčenských družstiev.
c) Oficiálny tréning je vo štvrtok 13.6.2019 od 16:00 – 18:00 hod. na atletickom štadióne.
d) Rozcvičovanie počas konania pretekov je vyhradené na futbalovom štadióne s umelým
trávnatým povrchom nachádzajúcim sa hneď vedľa atletického areálu. Vstup na
rozcvičovaciu plochu je povolený len v teniskách.
e) Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Pretekári
z jednotlivých výberov miest musia mať jednotné dresy.
f) Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa začína:
bežecké disciplíny: 15 min. pred začiatkom disciplíny
technické disciplíny: 30 min. pred začiatkom disciplíny
vo vyhradenom priestore zvolávateľne, odkiaľ budú pretekári a pretekárky odvedení do
súťažných sektorov. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi.
Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií,
vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.
g) Nasadzovanie do behov:
100 m – 1 beh 8 pretekárov (jednotky + dvojky)
400 m – 1. beh 4 pretekári ( jednotky), 2. beh 4 pretekári (dvojky)
800 m – 1 beh 8 pretekárov (jednotky + dvojky)
h) Počet pokusov v technických disciplínach: 6 pokusov.
i) Na štadióne je povolené používať klince s maximálnou dĺžkou 9 mm.
Štartové čísla
Vedúci družstva dostane na technickej porade pre všetkých pretekárov dve štartové čísla
pre každého pretekára.

Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas
pretekov.
Protesty a odvolania
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne,
sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po
oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (ods. 2 a 3 pravidla 146
Pravidiel atletiky).
Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30
min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (ods. 5 pravidla 146
Pravidiel atletiky).
Odvolanie sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou
platnosťou trojčlenná jury.
Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:
• športovo-technický delegát,
• inštruktor rozhodcov,
• vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste
podľa pravidla atletických súťaží IAAF č. 146. V inom prípade je členom jury niektorý
z ostatných vedúcich rozhodcov.
Tituly a odmeny
Pretekári na 1.–3. mieste v každej disciplíne dostanú medailu. Víťaz turnaja a družstvá na
2. a 3. mieste získajú za umiestnenie v turnaji pohár. Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční po
skončení pretekov o 18:00 hod.
Záverečné ustanovenia
a) Vedúci výpravy dostane kľúče od šatní pre pretekárov od technického delegáta, ktoré
osobne odovzdá späť po ukončení pretekov.
b) Organizátor nepreberá zodpovednosť za cenné predmety uložené počas pretekov
v šatniach a iných priestoroch štadióna.

Predbežný časový program T4-miest
Piatok 14. júna 2019
15:00
Slávnostné otvorenie
15:15
800 m CH
Diaľka D
15:25
800 m D
15:45
100 m CH
16:00
100 m D
16:15
Diaľka CH
16:20
400 m CH
16:40
400 m D
17:15
100-200-300-400 m CH
17:30
100-200-300-400 m D
18:00
Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Výška CH

Guľa D

Výška D

Guľa CH

