
 

FINÁLE ATLETICKEJ LIGY 2015 
a 

finále celoslovenskej postupovej súťaže 
"Hľadáme nových olympionikov a hľadáme najrýchlejšieho slovenského 

chlapca a dievča 2015“ 

 
Usporiadateľ: 
Z poverenia SAZ zabezpečuje VŠC Dukla Banská Bystrica. 
Termín: 
15. septembra v utorok o 12,00 hod. 
Miesto: 
Atletický štadión Dukla na Štiavničkách, Hutná 3, Banská Bystrica. 
Hlavní funkcionári: 
Riaditeľ pretekov:   Miloš Bátovský 
Zástupca riaditeľa pretekov:  Roman Benčík 
Vedúci rozhodca:   Ivan Čillík 
Technickí delegáti:   Róbert Mittermayer, Jozef Malík 
Vedúci rozhodca + Inštruktor: Marián Kalabus  
Hľadáme nových olympionikov: Pavel Kováč 
Technický riaditeľ:    Karol Poláček 
Zdravotné zabezpečenie:  MUDr. Vladimír Vachalík 
Štartujú: 
Právo štartovať má prvých 8 družstiev v kategórií mužov a 7 družstiev v kategórii žien po 
štyroch kolách Atletickej ligy 2015. 
Disciplíny:  
muži -  100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m pr., 400 m pr., 3000 m 

pr.,výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa, disk, kladivo, oštep, chôdza (5000m), 4x100 m, 
4x400 m 

ženy - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m pr., 400 m pr., 3000 m pr., 
výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa, disk, kladivo, oštep, chôdza (5000m), 4x100 m, 
4x400 m 

chlapci – 60 m, 1000 m 
dievčatá – 60 m, 600 m  
Prihlášky: 
Zasielajú oddiely za postupujúce družstva elektronickou formou tak, aby boli doručené 
najneskôr do 13.9.2015 do 18,00 hod vo formáte odd-prihl.dat a prihlasky.rtf. a s uvedeným 
najlepších výkonov /len v prípade zahraničných pretekárov/na adresu: 
mittermayer@atletikasvk.sk , malik@atletikasvk.sk  
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Kancelária pretekov: 
Bude otvorená v deň pretekov v rozhodcovskej veži na štadióne od 10:00 hod. Prezentácia 
končí o 11,30 hod. Pri prezentácii môžu vedúci družstiev urobiť úpravy elektronicky 
zaslaných prihlášok. 
Obmedzenie štartu v súťaži družstiev:  
Štartovať môžu pretekári ročníkov narodenia 1999 a starší. Pretekári kategórie žiakov a 
žiačok nemôžu štartovať na Atletickej lige. Za družstvo štartuje minimálne 6 a maximálne 26 
pretekárov. Každý pretekár môže štartovať najviac v troch disciplínach, vrátane štafety. 
Pretekári kategórie juniorov a dorastencov, v jeden deň nemôžu štartovať v dvoch bežeckých 
disciplínach dlhších ako 400 m. V jednej disciplíne môžu za družstvo štartovať najviac dvaja 
pretekári. V družstve môžu štartovať maximálne 4 hosťujúci pretekári a z nich môžu byť 
najviac dvaja zo zahraničia. 
Hodnotenie:  
Bodujú u mužov i žien prví desiati v disciplíne a získavajú pomocné body - 
11,9,8,7,6,5,4,3,2,1. Družstvám podľa počtu pomocných bodov budú udelené hlavné body – 
u mužov 8,7,6,5,4,3,2,1 a zároveň pripočítané prenášané hlavné body zo štyroch kôl 
Atletickej ligy - 8,7,6,5,4,3,2,1 a u žien 7,6,5,4,3,2,1 a zároveň pripočítané prenášané hlavné 
body zo štyroch kôl Atletickej ligy - 7,6,5,4,3,2,1. Súťaže družstiev mužov a žien sú 
samostatné, od seba nezávislé.  
Technické pokyny:  
Preteky vo všetkých bežeckých disciplínach sa uskutočňujú ako časové behy a konečné 
poradie sa určí podľa dosiahnutých časov bez ohľadu, v ktorom behu boli dosiahnuté. 
Vzdialenosť dosky v trojskoku sa stanovuje: 11 a 13 m u mužov a 9 a 11 m u žien. 
Všetci pretekári vybraní dopingovou inšpekciou sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole.  
Pretekári musia štartovať v jednotnom oddielovom pretekárskom úbore. Zákaz štartovať 
v reprezentačnom drese. 
Vstup na plochu štadióna je povolený iba súťažiacim, rozhodcom a hlavným funkcionárom 
M-SR.  
Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení rozpisu Atletické súťaže 2015 
a týchto organizačných pokynov. 
Zvolávateľňa:  
Bude umiestnená pri vstupe na štadión (pod svetelnou tabuľou) a označená nápisom 
„Prezentácia“. Prezentácia na disciplínu sa končí:  
bežecké disciplíny:   15 min. pred začiatkom disciplíny  
skok o žrdi:   60 min. pred začiatkom disciplíny  
ostatné technické disciplíny: 30 min. pred začiatkom disciplíny  
Po skončení prezentácie budú pretekári spoločne odvedení do priestoru súťaže. Súčasťou 
prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia 
a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných 
prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.  
Šatne: 
Šatne sú zabezpečené v budove pod tribúnou. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v 
šatni a priestoroch tribúny a štadióna.  
 



 
Rozcvičovanie:  
Mimo hlavnej plochy štadióna na vedľajšom tréningovom ihrisku. 
Váženie náčinia:  
Váženie náčinia bude prebiehať pri kancelárii pretekov do 11.30. Skontrolované náčinie 
ostáva na mieste a bude doručené priamo na príslušnú disciplínu.  
Zvyšovanie:  
Skok do výšky:  
muži-170,175,180,185,190,195,200,203...cm  
ženy-150,155,160,165,170,173...cm  

Skok o žrdi:  
muži- 300,320,340,360,380,400,410,...cm  
ženy- 220,240,260,280,300,310...cm 

Previnenia a tresty:  
Neoprávnené štarty sa trestajú stratou všetkých pomocných bodov získaných týmito 
pretekármi a navyše odčítaním 1 hlavného bodu (za každého pretekára osobitne) z 
upraveného výsledku družstvu, ktorého je vinný pretekár členom. Poradie pretekárov sa 
posúva. Každý neoprávnený štart sa posudzuje a trestá osobitne.  
Ubytovanie a strava:  
Usporiadateľ ubytovanie zabezpečuje podľa dohody s klubmi do 4.9.2015. Kontaktná adresa 
batovsky@dukla.sk . Je potrebné zaslanie menného zoznamu ubytovaných. Stravovanie 
usporiadateľ nezabezpečuje. Po termíne 4.9. 2015 usporiadateľ ubytovanie nezabezpečuje. 
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 €.  
Tituly a odmeny:  
Víťazné družstvo v kategórii mužov a v kategórii žien získava titul „Majster SR na rok 2015“. 
Družstvá umiestnené na prvých šiestich miestach SAZ odmení finančnými cenami 
1. miesto 2200 €, 

2. miesto 1600 €, 
3. miesto 1200 €, 

4. miesto 500 €, 
5. miesto 300 €, 

6. miesto 200 €, 
Úhrada: 
Pretekári na jednotlivých kolách Atletickej ligy štartujú na náklady vysielajúcej organizácie 
alebo vlastné náklady. Po ukončení Atletickej ligy prerozdelí SAZ 16 000,- € všetkým 
zapojeným družstvám do Atletickej ligy, podľa kilometrov do miesta pretekov a počtu 
pretekárov družstva na kolách. 
Záverečné ustanovenie:  
Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaní ustanovení rozpisu Atletické súťaže 2015 a 
týchto organizačných pokynov. 
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FINÁLE ATLETICKEJ LIGY 2015 
 

Časový program: 
12.00  60 m dievčatá HNO 
12.10  60 m chlapci HNO  
12.20  5000m chôdza  M, Ž    žrď M 
13.00  400 m prek. M          kladivo M  
13.15  400 m prek. Ž    diaľka M  výška Ž   oštep Ž  
13.30  100 m M  
13.40  100 m Ž  
13.50  800 m M  
14.00  800 m Ž          kladivo Ž  
14.10 600 m dievčatá HNO 
14.20  1000 m chlapci HNO 
14.30  3000 m prek. M   diaľka Ž    oštep M  
14.45  3000 m prek. Ž     Slávnostné otvorenie 
15.10  200 m M      výška M 
15.20  200 m Ž   
15.30  1500 m M    Vyhodnotenie súťaže Hľadáme nových olympionikov 
15.40  1500 m Ž    trojskok M   guľa M  disk Ž 
15.50  110 m prek. M      žrď Ž 
16.05  100 m prek. Ž   
16.20  400 m M  
16.30  400 m Ž        guľa Ž  
16.40  5000 m M    trojskok Ž     disk M 
17.00  5000 m Ž  
17.30  4 x 100 m M  
17.40  4 x 100 m Ž  
17.55  4 x 400 m M  
18.05  4 x 400 m Ž 
18.20      Vyhlásenie výsledkov  
 

 


