
 
 

P R O P O Z Í C I E 
 

Majstrovstiev SR mladšieho žiactva 
 
 
Usporiadateľ: Z poverenie SAZ zabezpečuje AK Spartak Dubnica nad Váhom 
 

Termín: 21. júna 2014 v sobotu o 12:00 hod. 
 

Miesto: Mestský štadión Dubnica nad Váhom 
 

Organizačný výbor: Predseda OV:   Peter RAČKOVIČ 
 Riaditeľ pretekov:  Ľuboš BELÁŇ 
 Tajomník pretekov:  Lucia OPATOVSKÁ 
 Vedúci rozhodca:       Dušan CHATRNÚCH 
 Technickí delegáti:   Róbert MITTERMAYER 
     Miroslav ILLÉŠ 
 Časomiera a dataservis: HRDO šport – Rastislav HRBÁČEK 
 Štartér:                            Peter KOSTKA 
 

Prihlášky:                     Atletické oddiely podávajú prihlášku tak, aby najneskôr 19. júna 2014 o 12.00hod. bola 
elektronická prihláška doručená na e-mailovú adresu:  

prihlasky@atletikasvk.sk 
Prijatie prihlášky Vám bude potvrdené e-mailom najneskôr do 20.00 hod. Technický 
delegát má právo po dohode s usporiadateľom neprijať prihlášku pretekára, ktorého 
štart by mohol nepriaznivo ovplyvniť technické usporiadanie pretekov. 

 

Štartujú:                        Pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2001 a mladší v rozsahu pretekania sa svojej 
vekovej kategórie. Všetci pretekári a pretekárky musia byť členmi Slovenského 
atletického zväzu. 

 

Disciplíny:                        Každý pretekár štartuje v dvoch disciplínach, ktoré si určí z troch skupín disciplín. 
Podmienkou zisku medaile je štart v oboch zvolených disciplínach. Nenastúpenie na štart 
(NP), alebo úmyselné nedokončenie disciplíny (NF, NM) znamená, že pretekár nebude 
hodnotený a nezíska medailu z M-SR. 

 Pretekári a pretekárky v kategórii žiakov a žiačok nemôžu v jeden deň štartovať v dvoch 
disciplínach dlhších ako 400 m.  

 Skupiny disciplín: 
1. skupina:  60 m, 150 m, 300 m, diaľka 
2. skupina:  600 m, 1000 m (ml. žiaci), 60 m prek., výška 
3. skupina:  guľa, kriket, 2 km chôdza 

 

Kancelária pretekov: Bude otvorená na Mestskom štadióne v sobotu od 8.30 hod. do ukončenia pretekov. Do 
11.00 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 2,00€ za pretekára. Štartovné nečlenov SAZ 
zo zahraničia – 7€. Pretekári štartujú na náklady vysielajúcej zložky. 

mailto:prihlasky@atletikasvk.sk


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€. 

 

Šatne: V tribúne Mestského štadióna Dubnica nad Váhom. Za prípadné straty usporiadateľ 
neručí. 

 

Tituly:                       Víťaz každej disciplíny získava titul: Majster SR na rok 2014. Pretekári na 1.- 3. mieste 
dostanú medailu a diplom. Titul a medaily sa udeľujú iba v prípade, že preteky začali 
najmenej traja pretekári, minimálne z dvoch klubov. Majstrom SR a medailistami môžu 
byť iba občania SR registrovaní v SAZ. 

 

Ubytovanie a strava:         Usporiadateľ ubytovanie ani stravu nezabezpečuje. 
 

Rôzne: - dráha 6 prúdová umelohmotná pokrytá hmotou Conipur 
- rozcvičovanie pretekárov je povolené len na vedľajších plochách 

 

Záverečné ustanovenie: Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ 2014 a týchto propozícií.  
 
 
 
 
 

Peter Račkovič     Lucia Opatovská 
                                    riaditeľ pretekov                                                                               tajomník pretekov 
 
 
 
Časový rozpis: 
12,00  60 m prek. R Žci   výška Žky  guľa Žci loptička Žky 
12,30  60 m prek. R Žky 
13,00  60 m R Žci diaľka Žci  
13,30  60 m R Žky   
14,00 2 km chôdza Žci 
14,20 2 km chôdza Žky 
14,40  60 m prek. F Žci 
14,45  60 m prek. F Žky   výška Žci guľa Žky loptička Žci 
14,50  60 m F Žci 
14,55  60 m F Žky diaľka Žky 
15,00  300 m Žci 
15,20 300 m Žky 
15,40 600 m Žci  
16,00 600 m Žky 
16,20 150 m Žci 
16,50 150 m Žky 
17,20 1000 m Žci 
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu časového rozpisu v závislosti na počte prihlásených pretekárov. Časový 
rozpis bude spresnený najneskôr 20.6.2014 do 20,00 hod. 


