
 

A T L E T I K A 

(propozície atletických súťaží) 

 

1. Názov podujatia 

Turnaj 4 hlavných miest v atletike dievčat a chlapcov 

 

2. Usporiadateľ 

Atletický zväz Bratislavy, Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava, Slovensko 

v spolupráci s AO TJ Slávia STU Bratislava 

Telefón: +421 903 413075, e-mail: gigo@gigo.sk /prihlášky/ 
Kontaktná osoba: Igor Gavenčiak, predseda AZB 

 

3. Termín a miesto 

Sobota 20. júna 2015, Športový areál P. Gleska CAŠ STU atletický štadión. /Račianska ul. 

103, Bratislava - Mladá Garda, GPS: 48
o
10‘38.48“N 17

o
7‘28.43“E/ 

 

4. Účastníci 

Výber Bratislavy, Budapešti, Ľubľany a Záhrebu príslušnej vekovej kategórie  

 

5. Veková kategória 

V súťažiach môžu štartovať pretekári narodení 1.1.1999 a mladší. Totožnosť pretekárov 

bude overovaná podľa platných cestovných pasov, príp. registračných preukazov alebo 

identifikačných kariet (domáce družstvo). 

 

6. Počet členov výpravy 

Počet členov výpravy každého účastníka turnaja sa stanovuje na 19 osôb, z toho 8 atlétok, 

8 atlétov + 2 tréneri a vedúci družstva 

 

7. Disciplíny 

100m (CH+D), 400m (CH+D), 800m (CH+D), skok do diaľky (CH+D), skok do výšky 

(CH+D), vrh guľou (CH+D),  4x100m (CH+D) 

 

8. Časový harmonogram 

 

 

14.00 hod.  Slávnostné otvorenie 

14:10 hod.  800m  (CH)  Diaľka(D) Výška (CH) Guľa (D) 

14:25 hod.  800m  (D) 

14.45 hod.  100m  (CH)   

15.00 hod.  100 m  (D) 

15:20 hod.      Diaľka (CH) Výška (D) Guľa (CH) 

15.30 hod.  400m  (CH)   

15.45 hod.  400m  (D)   

16.20 hod.  4x100m (CH)   

16.30 hod.  4x100m (D) 

16:50 hod.  Vyhlásenie výsledkov 
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9. Pravidlá súťaží 

 Za výber mesta môžu v každej disciplíne štartovať maximálne dvaja pretekári/ky 

Výnimku tvorí iba štafeta 4x100 m, kde môže za výber mesta nastúpiť iba jedna 

chlapčenská resp. dievčenská štafeta. 

 Nikto z pretekárov/ok nesmie štartovať vo viac, ako 2 individuálnych súťažiach a 

štafete   

 Boduje sa systémom 8, 7 ... 1 bod za 1, 2, 3 ... 8. miesto. Víťazom sa stáva výber 

mesta s najvyšším počtom získaných bodov, pričom sa osobitne vyhodnotí poradie 

chlapčenských a dievčenských družstiev. 

 Súťažné výšky v skoku do výšky  

chlapci : 145, 150, 155, 160, 163, 166, ďalej zvyšovanie o 3cm 

dievčatá : 130, 135, 140, 145, 148, 151, ďalej zvyšovanie o 3cm 

 Hmotnosť náčiní 

vrh guľou chlapci : 5kg 

vrh guľou dievčatá : 3kg 

  

10.Rozhodcovia 

Súťaže rozhodujú kvalifikovaní rozhodcovia AZB, 

Riaditeľ pretekov:  Igor Gavenčiak 

Vedúci rozhodca:   Viliam Lendel 

Vedúci rozhodca   Rudolf Mada 

+ Inštruktor :    

Technický delegát: Dag Bělák 

Štartér:   Miroslav Helia 

Elektročasomer:  Milan Beliansky 

 

11.Ocenenia 

     Víťaz  turnaja a  družstvá  na 2.  a 3. mieste získajú  za  umiestnenie  v turnaji 

     pohár a diplom. Prví traja jednotlivci v každej súťaži získavajú medaily.  

     Vyhlásenie víťazov sa uskutoční 16:50 po skončení poslednej disciplíny 

 

12.Ostatné pokyny 

 Každé zúčastnené družstvo je povinné pred začiatkom turnaja zaslať organizátorovi, 

v stanovenom termíne, vyplnený prihlasovací protokol, obsahujúci mená a priezviská 

pretekárov/ok, dátum narodenia a klubovú príslušnosť, ako aj  mená a funkcie členov 

realizačného tímu a pečiatku príslušného atletického zväzu 

 O všetkých záležitostiach, neuvedených v týchto propozíciách, o sporoch, protestoch 

a iných prípadoch, rozhoduje jury pretekov zložená z riaditeľa pretekov, vedúceho 

rozhodcu a technického delegáta. Protesty sa podávajú iba písomne v anglickom 

jazyku. 

 Organizátor nepreberá zodpovednosť za cenné predmety uložené počas pretekov 

v šatniach. 

 Technická porada k pretekom sa uskutoční v piatok 19. 6. 2015 o 15.30 hod. + tréning 

19.6.2015 od 15:30 do 17:30 hod. na štadióne STU P. Gleska. Vedúci zúčastnených 

družstiev na nej predložia súpisku družstva, obsahujúcu mená pretekárov/ok, dátum 

narodenia a funkcie členov realizačného tímu, spolu s platnými  cestovnými pasmi 

pretekárov/ok (registračnými preukazmi alebo identifikačnými kartami u domáceho 

družstva) a dohodnú si technické otázky priebehu pretekov.  
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 Vedúci výpravy dostane pre všetkých pretekárov štartové čísla, ktoré musia byť počas 

celého priebehu súťaže pripevnené na drese z prednej strany. Po pretekoch odovzdá 

vedúci družstva všetky čísla v kancelárii pretekov. 

 Vedúci výpravy dostane kľúče od šatní pre pretekárov od technického delegáta, ktoré 

osobne odovzdá po skončení pretekov. 

 Rozcvičovacia plocha je na futbalovom štadióne s umelým povrchom nachádzajúcim 

sa hneď vedľa atletického areálu. Vstup na rozcvičovaciu plochu je povolený len v 

teniskách. 

 Prezentácia na disciplínu začína 30 minút pre technické disciplíny a hody a 20 minút 

pre bežecké disciplíny pred štartom tej ktorej disciplíny v zvolávateľni, ktorá je 

umiestnená priamo pred vstupom na štadión v smere z rozcvičovacej plochy. Po 

odprezentovaní si vedúci rozhodca disciplíny spoločne odvedie pretekárov na danú 

disciplínu. 

 Beh na 100 m - 1. beh /8 pretekárov jednotky + dvojky/ a 2. beh /vložený beh/ 

 Beh na 400 m - 1. beh /4 pretekári jednotky/ a 2. beh /4 pretekári dvojky/,  

 Beh na 800 m - 1. beh 8 pretekárov. 

 Pre nahlásenie informácii – upresnenia menoslovu štafetových behov, kontaktujte 

kanceláriu pretekov 60min. pred štartom štafety, 

 Počet pokusov v horizontálnych skokoch a vo vrhu guľou je 6 pokusov. 

 Na štadióne je povolené používať maximálnu dĺžku klincov 9mm. 

 Váženie vlastného náčinia bude prebiehať v miestnosti nachádzajúcej sa v suteréne 

hlavnej budovy na atletickom štadióne (ľavé spodné dvere) v čase medzi 13:00 – 

13:30. 

 

 

                         


