
 

MAJSTROVSTVÁ SR VO VIACBOJI 
MLADŠÍCH ŽIAKOV A MLADŠÍCH ŽIAČOK 

 
 

Termín a miesto: 
15. septembra 2019, atletický štadión ŠŠ Trenčín, Staničná 6, Trenčín 

 
Usporiadateľ: 
Z poverenia SAZ zabezpečuje Slávia Športová Škola Trenčín 

 
Hlavní funkcionári:   

Riaditeľ pretekov: Ivan Peťovský  

Vedúci rozhodca: Milan Sulety milansulety@gmail.com 
Manažér pretekov: Eva Hanuliaková  

Delegát SAZ: Marek Lučka mareklucka@centrum.sk 
Inštruktor rozhodcov: Dušan Chatrnúch  

Športovo-technický delegát: Marián Kalabus marian.kalabus@gmail.com 

 
Štartujú: 

V kategórii ml. žiakov a ml. žiačok štartujú pretekári ročníky narodenia 2006 a 2007 
prípadne mladší. Ročníky 2008 a 2009 je možné prihlásiť do piatka 13.9.2019 do 18. 
hodiny za poplatok 2 eurá. Všetci pretekári musia byť členmi SAZ. 
Na základe dohody medzi národnými zväzmi môžu štartovať i nečlenovia SAZ. Ich výsledky 

sa však do poradia M-SR nezapočítavajú. 
Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov športovo- 

technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude vo štvrtok v týždni 
konania M-SR uverejnený na internetovej stránke www.atletika.sk 

Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa 
nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14:00 hod. na e- 
mailovej adrese športovo-technického delegáta. 

Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí 
poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za 
neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €. 

Ak pretekár po uzatvorení prihlášok nenastúpi na štart oddiel zaplatí usporiadateľovi 
poplatok 7 € za každé nenastúpenie. 
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Prihlášky: 
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli 

http://statistika.atletika.sk/kalendar 
Prihláška pretekárov musí byť zaslaná najneskôr do 11.9.2019 (streda) do 12:00 hod. Po tomto 
termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Na prihlasovanie do systému prihlášok použite 
e-mail a vygenerované heslo zaslané na Váš e-mail. 

So súhlasom technického delegáta budú prihlášky akceptované aj po určenom termíne za 
poplatok 20 € za pretekára. 

 

Štartovné: 
Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € v kategórii ml. žiakov a ml. žiačok. 

Štartovné nečlenov SAZ zo zahraničia je 10 €. 
 
 

Disciplíny: 
mladší žiaci: päťboj (60 m prek., diaľka, 60 m, loptička, 600 m). 
mladšie žiačky: päťboj (60 m prek., loptička, 60 m, diaľka, 600 m). 

 

Kancelária pretekov: 
Bude otvorená na štadióne v športovej hale od 8.30 hod. do ukončenia pretekov. Do 9.30 

hod. musí byť potvrdený štart každého pretekára a prihlášky sa uzatvoria. Po uzatvorení prihlášok 
každé nenastúpenie pretekára na štart znamená podľa pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z 
ďalších súťaží. 

 

Štartovné: 
Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € za pretekára. Pretekári štartujú na náklady 

vysielajúcej zložky. 
Štartovné nečlenov SAZ zo zahraničia je 10 €. 

 

Prezentácia na disciplíny: 
Prezentácia pre všetky disciplíny bude umiestnená v tuneli športovej haly pri bočnom 

vstupe na štadión a označená nápisom „Prezentácia“. V bežeckých disciplínach končí 15 min. pred 
začiatkom disciplíny, v technických disciplínach končí prezentácia 25 min. pred začiatkom 
disciplíny. 

Kontrola náčinia - končí 1 hodinu pred začiatkom prvej disciplíny na „Prezentácii“. 
 

Protesty: 
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 vyhlásení výsledkov danej disciplíny (ods.2 a 3 pravidla 146 Pravidiel atletiky) – 
výsledky budú uverejnené na vývesnej tabuli. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu 
disciplíny sa musí podať jury písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho 
rozhodcu disciplíny (ods. 5 pravidla 146 Pravidiel atletiky). Odvolanie musí byť pri M - SR 
doložené vkladom vo výške 10€. 
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Šatne: 
V budove športovej haly na štadióne. Za prípadné straty usporiadateľ neručí. 

 

Tituly: 
Víťaz každej disciplíny získava titul - Majster SR na rok 2019. 

Pretekári na 1.- 3. mieste dostanú medailu a diplom. Titul a medaily sa udeľujú iba v prípade, že 
preteky začali najmenej traja pretekári. Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR 
registrovaní v SAZ. 

 

Ubytovanie: 
Objednanie ubytovania prosím zasielať písomne na E-mail : milansulety@gmail.com do 

8.9.2019. 
 

Technické ustanovenia 
a) Preteká sa podľa pravidiel atletiky, týchto propozícií a podľa súťažného poriadku SAZ 

platného pre rok 2019. 
b) Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať 

v reprezentačnom drese je zakázané. 
c) Rozcvičovanie pretekárov je povolené na vedľajšej ploche štadióna a v atletickom tuneli v 

športovej hale. 
d) V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou 

klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu. 
e) Atletická dráha je 4 prúdová s umelohmotným povrchom. Cieľová rovinka je 6 dráhová. 

 
 

Časový program – M-SR vo viacboji mladších žiakov a mladších žiačok 
 

10,30 60 m pr.Žky 
11,00 60 m pr.Žci 
11,30 loptička Žky 1. skupina (sektor A) 
12,00 loptička Žci (sektor B 
12,30 loptička Žky 2. skupina (sektor A) 
13,00 60 m Žky 1. skupina 
13.30 60 m Žci 
14,00 60 m Žky 2. skupina 
13,45 diaľka Žky 1. skupina (sektor A) 
14,15 diaľka Žci (sektor B) 
14.45 diaľka Žky 2. skupina (sektor A) 
15,00 600m Žky 1. skupina 
15,45 600m Žci 
16.00 600 m Žky 2. skupina 
16,15 Vyhlasovanie výsledkov Žci 
16,30 Vyhlasovanie výsledkov Žky 

 
 

- Uvedený časový program, je len orientačný a jeho dodržanie bude závislé odpočtu 
štartujúcich. 

- Definitívny časový program bude k dispozícii po ukončení prihlasovania a zverejnený 
do 14.9.2019 (sobota) do 12:00 hod. 
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Aktualizovaný časový program M-SR v päťboji mladšieho žiactva

Trenčín, 15. 9. 2019

Každá skupina pozostáva z 12 štartujúcich. V skoku do diaľky a v hode kriketovou loptičkou sa súťaží 
naraz v dvoch sektoroch - A a B. V týchto sektoroch sa treba prezentovať 25 minút pred začiatkom 
disciplíny, aby každý stihol absolvovať 2 skúšobné pokusy.

DIEVČATÁ 

60 m prek. loptička 60 m diaľka 600 m
1. skupina 10 h 30 m A - 11 h 10 m 12 h 10 m B - 13 h 00 m 14 h 20 m
2. skupina 10 h 40 m B - 11 h 20 m 12 h 20 m A - 13 h 10 m 14 h 40 m
3. skupina 11 h 10 m A - 12 h 00 m 13 h 00 m B - 13 h 50 m 15 h 00 m
4. skupina 11 h 20 m B - 12 h 10 m 13 h 10 m A - 14 h 00 m 15 h 20 m
5. skupina 11 h 30 m A - 12 h 50 m 13 h 50 m B - 14 h 35 m 15 h 30 m

CHLAPCI

60 m prek. diaľka 60 m loptička 600 m
1. skupina 10 h 50 m A - 11 h 30 m 12 h 30 m B - 13 h 20 m 14 h 30 m
2. skupina 11 h 00 m B - 11 h 40 m 12 h 40 m A - 13 h 40 m 14 h 50 m
3. skupina 11 h 40 m A - 12 h 20 m 13 h 20 m B - 14 h 10 m 15 h 10 m

15 h 30 m Ocenenie najlepších chlapcov
15 h 40 m Ocenenie najlepších dievčat

PREDBEŽNÉ ZARADENIE PRIHLÁSENÝCH DETÍ DO SKUPÍN 
(v prípade neodprezentovania prihlásených sa bude poradie posúvať)

Dievčatá
1. skupina: Bieliková, Bendová, Šimková, Perončíková, Trgová, Lukašíková,

Bobaľová, Gašpárková, Bódiková, Horváthová, Svatíková, Žiaková
2. skupina: Zemanová, Grígelová, Lörinczová, Pullmannová, Mikuštiaková, Bíziková,

Hlavatá, Králiková, Čudaiová, Krajčiová, Čuga, Plšeková
3. skupina: Mlíchová, Haľamová, Páleníková, Šimová, Goriláková, Drabinová,

Frličková, Redechová, Červenková, Jánošíková, Matiašová, Zálesňáková
4. skupina: Pilková, Duháčková, Hrnčárová, Černegová, Hudecová, Aydin,

Kubicová, Sýkorová, Ágoštonová, Novotová, Harceková, Moravčíková
5. skupina: Machalová, Janíková, Bugárová, Maleková, Vendžúrová, Majtánová,

Ort-Mertlová, Pulková, Sedláková, Trnková, Danihliková, Benko Williams, Eliášová, Jursová

Chlapci
1.skupina: Varhaník, Vrabeľ, Kancír, Bednár, Balent, Nduka,

E. Houndjo, Hulka, Hlaváč, Goljan, Sirota, Lešňovský
2.skupina: Kopček, Korenčík, Michlík, Banetka, Kucbel, Volek,

Róža, Nehyba, Veselý, Ondrášik, Kottlík, Gašpar
3.skupina: Ganaj, Čamaj, Sedláček, Hanák, Ďuriš, Regináč,

Boškovič, A. Houndjo, Pavlík, Štercel, Fico, Měšťan, Zeman, Krišica, Horný


