
                         
 

 

Bankové spojenie: VÚB pobočka Košice 
Číslo účtu:              2433298059/0200 
IČO:                         42097631   

 

Atletický klub Slávia Technická Univerzita Košice, Watsonova 4/A, 040 01 Košice 

 

 

P R O P O Z Í C I E 

 
GPS  dospelých  Košice, 26.Maj 2013 

 

Termín :    26.máj 2012 (nedeľa) so začiatkom o 9:30 hod. 

 

Usporiadateľ :   Z poverenia SAZ,  AK Slávia  TU Košice, Watsonova 4/A 

 

Štartujú :        muži, ženy rok narodenia 1993 a skôr  

 

Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov :   Mgr. Henrieta Rusnáková 

                                        hlavný rozhodca :    Mgr. Ing. Jaroslav Rusnák 

                                        tajomník pretekov :  Janka Vantárová 

                   

Disciplíny :         muži : 100m,400m, 1500m,  diaľka, výška,  žrď, oštep 800g, 

       disk 2kg 

ženy  : 100m, 400m,1500m ,trojskok, diaľka, žrď, disk, oštep 

600g,  

                                   

 vložené preteky :         muži    guľa 7,25kg,  výška ženy 

                                    dorastenci, dorastenky : kladivo 5kg, kladivo3kg  

 

Odmeny:                 5 najlepších výkonov - muži, ženy 

                              

 

Prihlášky :              V ESO do 22. Mája  2013 (streda) do 12,00 hod., na e-mail: 

rusnak@extel.sk  

Oprava pôvodnej prihlášky bude možná v deň pretekov, do  

12:00 hod.  

 

Prezentácia :  Začne v kancelárii pretekov o 8:00 hod. a bude ukončená o 

12,00 hod.  

 

Úhrada :             Pretekári štartujú na náklady vysielajúcej zložky.  

                           Štartovné dospelí, 5 eur, vložené preteky 2 eura 

U neskoro prihlásených pretekárov+ dohlasovanie na mieste – 

štartovné 6,- €  

 

Protesty :      do  30 min. po úradnom vyhlásení výsledkov podľa pravidiel 

atletiky s   vkladom 5,-  

 

Technické podmienky :  Dráha a sektory sú pokryté umelým povrchom zn. Conipur, 

dĺžka klincov maximálne 6 mm. Pretekári sú povinní používať 

tretry s klincami na tartan a sú povinní  kedykoľvek túto obuv 

predložiť rozhodcom na kontrolu. 

mailto:rusnak@extel.sk
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Rozcvičovanie :   Len na tartanovej rovinke oproti tribúny. 

 

Šatne :   V obmedzenom množstve v tribúne štadióna. Za veci odložené v 

šatni usporiadateľ neručí. 

 

ČASOVÝ ROZPIS 
Košice, 26.máj 2013 

 

 9,30         kladivo dorastenci + dorastenky 

11,00  110m pr dci                diaľka dky, stržky 

11,15  100m pr stržci 

11,30 

11,45                                 žrď stržci         vyška dci  

12,00                                      oštep dky stržky 

12,15 

12,30                                 výška ženy    guľa muži                

12,45   Otvorenie  pretekov                  

13,00         žrď ženy        diaľka muži               oštep ženy           

13,30   100m ženy            

13,45  100m muži            žrď muži trojskok ženy            disk muži 

14,00  1500m ženy                                               oštep dci stržci 

14,15  1500m muži 

14,30  400m  ženy             diaľka ženy               disk ženy 

14,45  400m  muži           výška muži                 oštep muži        

15,00  800m dky 

15,10 800m stržky 

15,20  1000m dci 

15,30  1000m stržci 

Časový program bude vypracovaný na základe prihlášok. Podľa počtu skutočne prihlásených 

pretekárov 

usporiadateľ  upraví  časový  rozpis  pretekov  tak,  aby  bol  zaistený  ich  hladký  priebeh.  

Definitívna  verzia 

časového programu bude k dispozícii po ukončení prezentácie. 

 

 
 

 

 

 


