
    
 

 
1. Ro ník Petržalský chodecký míting 

Majstrovstvá Slovenska v chôdzi na 10 km juniorov a junioriek 
Majstrovstvá Atletického zväzu Bratislavy 

Petržalská pä ka – rekrea ný športovci 
Bratislava 21.5.2022 

 
PROPOZÍCIE 

 
ORGANIZÁTOR:   Atletický zväz Bratislavy 
    Kultúrne zariadenia Petržalky 
    Mestská as  Bratislava – Petržalka 
 
PARTNERI PODUJATIA:  PETRŽALKA CITY, a.s. 

Bratislavská vodárenská spolo nos , a.s. 
    Slovenský atletický zväz 
    Detská atletika 
     
 
FUNKCIONÁRI:   

Riadite  pretekov   Dominika Blašková  azb@atletika.sk            
Športovo-technický delegát  František Tóth   toth@atletikasvk.sk 
Vedúci rozhodca   Roman Ben ík   bencik@dukla.sk  
Vedúci rozhodca + inštruktor  Ján Koštial   kostial42@gmail.com 

asomiera    KRIL 
 
MIESTO PRETEKOV 

Tra  pretekov je situovaná v Bratislave – Petržalke okolo Chorvátskeho ramena medzi ulicami Rusovská 
cesta a Romanova. Parkovanie pre pretekárov bude zabezpe ené v areáli na Gessayovej 3. alšie 
možnosti sú zazna ené v mape pretekov.  
 
PRIHLÁŠKY 

Prihlasovanie slovenských atlétov registrovaných v SAZ prebieha online na webovom portáli 
https://statistika.atletika.sk/kalendar do 18.5.2022 do 24:00, po tomto termíne sa systém automaticky 
uzavrie. 
 
Zahrani ný pretekári sa prihlasujú mailom na adresu azb.atletika@gmail.com. Prihláška má obsahova : 
meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, disciplínu, klub a krajinu, ktoré atlét reprezentuje. 
 
Záujemcovia o Petržalskú pä ku sa prihlasujú v de  pretekov na mieste.  
 
  



   

DISCIPLÍNY 

10 km chôdza muži a ženy    ro . narodenia 2002 a starší 
10 km chôdza juniori a juniorky  (M-SR)   ro . narodenia 2003 a 2004 
5 km  chôdza dorastenci a dorastenky   ro . narodenia 2005 a 2006 
5 km chôdza veteráni a veteránky   ro . narodenia 1987 a starší 
2 km chôdza starší žiaci a žia ky  (M-AZB)  ro . narodenia 2007 a 2008  
1 km chôdza mladší žiaci a žia ky (M-AZB)  ro . narodenia 2009 a 2010 
1 km chôdza najmladší žiaci a žia ky  (M-AZB)  ro . narodenia 2011 a 2012 
0,5 km chôdza prípravka (M-AZB)   ro . narodenia 2013 a mladší 
 
ŠTARTOVNÉ 

Štartovné za atlétov sa platí v hotovosti pri prezentácii na preteky alebo na faktúru po skon ení 
pretekov (platí pre kluby SAZ).  
 

10 km chôdza muži a ženy, juniori, juniorky    5,00 € 
5 km chôdza dorastenci a dorastenky, veteráni a veteránky  5,00 € 
2 km chôdza starší žiaci a žia ky      2,00 € 
1 km chôdza mladší žiaci a žia ky, najmladší žiaci a žia ky  2,00 € 
0,5 km chôdza prípravka      2,00 € 
 

ASOVÝ ROZPIS PRETEKOV 

9:30  0,5 km chôdza prípravka 
9:45  1 km chôdza mladší žiaci a žia ky 
10:00  1 km najmladší žiaci a žia ky 
10:15  2 km starší žiaci a žia ky 
11:00  10 km chôdza muži a ženy, juniori a juniorky  
12:30  5 km chôdza dorastenci a dorastenky, veteráni a veteránky 
 
Rekrea ná as  najmä pre obyvate ov Petržalky 
13:30  1 km žiaci základných škôl v Petržalke 
14:00   Petržalská pä ka – rekrea ný chodci 
17:00  Beseda s olympijským ví azom Matejom Tóthom 
 
KANCELÁRIA PRETEKOV, PREZENTÁCIA 

Kancelária pretekov bude otvorená v sobotu 21.5.2022 od 8:00 do skon enia pretekov v priestore 
cie a. Štart každého pretekára musí by  potvrdený minimálne hodinu pred disciplínou.  

Prezentácia na disciplínu bude 15 minút pred štartom v blízkosti priestoru štartu - vi  mapa trate. 

 
TRA  

Preteká s na certifikovanej trati – okruh s asfaltovým povrchom v d žke cca 1800 metrov okolo 
Chorvátskeho ramena. 
 



   

ŠATNE 

Šatne pre pretekárov budú k dispozícii v blízkosti cie a. Šatne slúžia len na prezle enie, organizátor 
neru í za odložené veci v šatni. Sprchy budú k dispozícii v Dome Kultúry Zrkadlový háj.  

 
PENALTY ZÓNA – pravidlo 54.7.3.WA 

Penalty zóna nebude. 
 
PROTESTY 

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli po as sú aže v niektorej disciplíne, sa musia 
poda  ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihne , najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení 
výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo .8 Technických pravidiel Svetovej atletiky). 
TECHNICKÉ A ZÁVERE NÉ USTANOVENIA 

 Preteká sa pod a pravidiel Svetovej atletiky a týchto propozícií 
 Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednos . Zodpovedajú za svoj zdravotný stav. Za zdravotný 

stav detí do 18 rokov zodpovedajú rodi ia alebo tréneri.  
 Usporiadate  pretekov si vyhradzuje právo na zmenu asového programu, má právo po 

dohode so športovo-technickým delegátom nepovoli  štart pretekára, ak by mal jeho 
štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

 Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného 
zdravotníctva SR pre organizovanie športových sú aží a usmernením SAZ k opatreniam 
ÚVZ SR. 

VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV 

Vyhlasovanie výsledkov a ocenenie najlepších troch pretekárov v jednotlivých disciplínach bude 
prebieha  nasledovne: 

11:15   žiacke kategórie + M-AZB v žiackych kategóriách 
13:00  10 km dospelí, juniori, juniorky + M-SR 

5 km dorastenci, dorastenky, veteráni, veteránky 
 

FINAN NÉ PRÉMIE, TITULY, ODMENY 
 

Petržalský chodecký míting 

Prví traja v každej disciplíne a kategórii získajú trofej a vecné ceny. 

 

M-SR v chôdzi na 10 km juniorov a junioriek 
V kategórii juniorov a junioriek v rámci M-SR získa ví az disciplíny titul Majster SR pre rok 2022. 
Pretekári na 1.-3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a medaile sa ude ujú len v prípade, že na 
sú až nastúpia najmenej traja pretekári, môžu by  aj z rovnakého klubu. Majstrom SR a medailistami 
môžu by  len ob ania SR registrovaní v SAZ. 
 
  



   

M-AZB v chôdzi – žiacke kategórie 
V žiackych kategóriách v rámci M-AZB získajú prví traja pretekári medailu a diplom. Tituly a medaile sa 
ude ujú len v prípade, že na sú až nastúpia najmenej traja pretekári, môžu by  aj z rovnakého klubu. 
Majstrom AZB a medailistami môžu by  len atléti z klubov, ktoré patria do AZB. 
 
LEKÁRSKA SLUŽBA 

Bude zabezpe ená po as celých pretekov na trati.  
 
UBYTOVANIE A DOPRAVA 

Organizátor nezabezpe uje ubytovanie ani dopravu. 
 
MAPA TRATE 
 

 
 
V cie ovom priestore sa nachádza: kancelária pretekov 
     pódium + vyhlasovanie výsledkov 

šatne  
prenosné toalety – prosíme pretekárov nepoužíva  toalety 
na verejnom ihrisku 

PARKOVANIE 

PARKOVANIE 

PARKOVANIE 



   

 
 
 

 

MIESTO MÍTINGU 

PARKOVANIE 

PARKOVANIE  
PRETEKÁRI 

PARKOVANIE  
PRETEKÁRI 


