V4 Olympijské nádeje
vyšehradskej skupiny
Termín a miesto
26. januára 2019 (sobota) o 12:00 hod., športová hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava
Usporiadateľ
Slovenský atletický zväz
Hlavní funkcionári
Riaditeľ pretekov:
Vedúci rozhodca:
Vedúci rozhodca tech. disciplín:
Inštruktor rozhodcov:
Delegát zväzu:
Technický riaditeľ:

Marco Adrien Drozda drozda@atletika.sk
Ľudmila Hlaváčková luba.hlavackova@gmail.com
Marián Kalabus
marian.kalabus@gmail.com
Marián Kalabus
marian.kalabus@gmail.com
Martin Illéš
illes@atletikasvk.sk
Dominika Tomašovičová dominika.tomasovicova@gmail.com

Štartujú
pretekári a pretekárky ročníky narodenia:
juniori a juniorky:
2000 – 2001
dorastenci a dorastenky:
2002 – 2003
starší žiaci a staršie žiačky 2004 – 2005 (len v disciplínach 60 m, 1500 m a skok do diaľky
s podmienkou splnenia vypísaného účastníckeho limitu)
Ročníky narodenia staršie ako 2000 a mladšie ako 2005 neprihlasovať, nebudú pripustené na
štart pretekov.
účastnícke limity pre st. žiakov a st. žiačky:
st. žiaci 2004 – 2005:
60 m – 7,80 s., 1500 m – 4:50,00 min., skok do diaľky – 550 cm
st. žiačky 2004 – 2005:
60 m – 8,40 s., 1500 m – 5:23,00 min., skok do diaľky – 500 cm
Disciplíny
dorastenci, juniori:

60 m, 300 m, 500 m, 800 m, 1 500 m, 60 m prekážok, skok do diaľky,
trojskok, vrh guľou
dorastenky, juniorky: 60 m, 300 m, 500 m, 800 m, 1 500 m, 60 m prekážok, skok do diaľky,
trojskok, vrh guľou
starší žiaci a staršie žiačky: 60 m, 1500 m, skok do diaľky
V behoch na 60 m a 60 m prekážok sa pobežia dve série behov.

Prihlášky
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:
http://statistika.atletika.sk/kalendar
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 23.1.2019 (streda) do 18:00 hod. Po tomto
termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.
Štartovné
Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € za pretekára. Pre zahraničného pretekára z V4 je
poplatok 5 €, mimo V4 10 €.
Kancelária pretekov
Bude otvorená v hale od 9:00 hod. do ukončenia pretekov. Do 11:00 hod. musí byť potvrdený
štart každého pretekára. Pretekári a pretekárky obdržia štartové čísla.
Obmedzenie štartu
Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci „Rozsahu pretekania sa v SAZ“
svojej vekovej kategórie ( majstrovské a doplnkové disciplíny).
Prezentácia pretekárov pred disciplínou
Pretekári sa prezentujú pred každým štartom v priestore zvolávateľne, pri štarte 60 m. Koniec
prezentácie je stanovený:
15 minút pre behy a 30 minút pre skok do diaľky, trojskok a vrh guľou.
Šatne
Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie.
Za odložené veci usporiadateľ neručí.
Rozcvičovacie priestory
Budú výlučne vo vyhradenom priestore na ploche haly ELÁN.
Tituly a odmeny
Pretekári na 1.-3. mieste dostanú medailu a diplom.
Technické ustanovenia
a) Preteká sa podľa pravidiel atletiky a podľa týchto propozícií.
b) Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených
(menia sa flexibilne podľa prebiehajúcich disciplín).
c) 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.
d) Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
e) Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách.
f) Vo vrhu guľou bude použité náčinie s plastovým povrchom.

Časový program - V4 Olympijské nádeje
Sobota 26. januára 2019
12:00 60 m prek. D séria I
12:10 60 m prek. CH séria I
12:25 60 m D séria I
13:00 60 m CH séria I
13:35 60 m prek. D séria II
13:45 60 m prek. CH séria II
14:00 60 m D séria II
14:35 60 m CH séria II
15:05 800 m D
15:20 800 m CH
15:40 1500 m D
16:00 1500 m CH
16:30 500 m D
16:40 500 m CH
16:55 300 m D
17:25 300 m CH

diaľka CH

diaľka D

trojskok CH

guľa CH

trojskok D
guľa D

Timetable - V4 Olympijské nádeje
Saturday 26. january 2019
12:00 60 m hurdles W round I
12:10 60 m hurdles M round I
12:25 60 m W round I
13:00 60 m M round I
13:35 60 m hurdles W round II
13:45 60 m hurdles M round II
14:00 60 m W round II
14:35 60 m M round II
15:05 800 m W
15:20 800 m M
15:40 1500 m W
16:00 1500 m M
16:30 500 m W
16:40 500 m M
16:55 300 m W
17:25 300 m M

Long Jump M

Long Jump W

Triple Jump M

Shot Put M

Triple Jump W

Call room
Every competitor has to report in the call room by the start 60m.
- Track event closed 15 min before start
- shot put, jumps closed 30 min before the event

Shot Put W

