
 

 
PROPOZÍCIE 

medzinárodného mítingu a súťaže o najrýchlejšieho chlapca a dievčaťa Atletického mostu 
2014 a Celoslovenského finále súťaže Hľadáme nových olympionikov 2014 

 
Usporiadateľ: Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom 
 Slovenský atletický zväz 
 Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR 
 Mesto Dubnica nad Váhom 
 
Termín: Sobota 30. august 2014, začiatok o 14,00 hod. 
 
Miesto: Dubnica nad Váhom, Mestský štadión 
 
Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov:  Peter RAČKOVIČ 

 Tajomník pretekov: Lucia OPATOVSKÁ 
 Hlavný rozhodca:  Dušan CHATRNÚCH 

 
Disciplíny: 
Hlavný program: Muži: 100 m, 800 m (Memoriál Ivana Soviša), 5000 m, výška, 

oštep, kladivo, 3000 m chôdza 
 Ženy:  100 m, 400 m, diaľka, kladivo, 3000 m chôdza 
HNO: Chlapci: 1000 m len na základe postupu z krajských kôl 
 Dievčatá: 600 m len na základe postupu z krajských kôl 
 
Kancelária pretekov: 
Bude otvorená v tribúne Mestského štadióna v deň pretekov od 11,00 hod. do skončenia 
pretekov. Všetci pretekári musia byť od prezentovaní najneskôr do 12:30 hod. 
 
Prihlášky: 
Zasielajú oddiely a kluby najneskôr do 26. augusta 2014 do 12,00 hod. elektronickou formou 
na e-mail prihlasky@atletikadubnica.sk 
 
Prezentácia na disciplíny: 
Prezentácia pre všetky disciplíny bude umiestnená pri vstupe na štadión (vedľa hlavnej 
tribúny pri štarte behu na 100 m) a označená nápisom „Prezentácia“. V bežeckých 
disciplínach končí 15 min. pred začiatkom disciplíny, v technických disciplínach končí  
prezentácia 30 min. pred začiatkom disciplíny. 
 
Váženie náradia: 
Bude prebiehať v priestoroch prezentácie a končí 1 hodinu pred začiatkom disciplíny. 
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Ceny:  
Pretekári štartujúcich v disciplínach Atletického mosta 2014 získajú za 1-3 miesto vecné 
a finančné odmeny. Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční bezprostredne po skončení 
disciplíny. 
 
Protesty:  
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže, sa musia podať ústne 
vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr však 30 minút po úradnom vyhlásení 
výsledkov danej disciplíny. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu sa musí podať 
jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu a doložiť 
vkladom 10 €. 
 
Rôzne: 

 dráha 6 prúdová umelohmotná pokrytá hmotou Conipur 

 rozcvičovanie pretekárov je povolené len na vedľajších plochách a v športovej hale 

 šatne budú k dispozícii v priestoroch športovej haly 

 súťaž v hode kladivom sa uskutoční na hlavnej ploche štadióna 
 
Záverečné ustanovenie: 
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. 
 
 

Luboš Beláň     Peter Račkovič  
                prezident AK SPARTAK             riaditeľ pretekov 
 
 
Časový rozpis 
14:00 60 m R žci        Kladivo M + Ž 
14:30 60 m R žky      
15:00 Slávnostné otvorenie 
15:30       výška M 
16:00 5000 m M     
16:30 60 m F žci     diaľka Ž 
16:40 60 m F žky 
16:50 600 m žky HNO 
17:05 1000 m žci HNO     
17:20 3000 m chôdza M + Ž       oštep M 
17:40 800 m M - Memoriál Ivana Soviša  
17:55 400 m Ž - B, A 
18:10 100 m Ž - C, B, A 
18:25 100 m M - C, B, A 
 
Konečný časový rozpis bude zverejnený 28.8.2014, na základe prihlásených pretekárov 
 


