
 

Medzioblastné stretnutie dorastencov a dorasteniek 2016 
 

Usporiadateľ: 
Z poverenia SAZ zabezpečuje Akademik TU Košice. 
Termín: 
22. mája 2016 (nedeľa) o 9,30 hod. 
Miesto: 
Atletický štadión TU Košice, Watsonova 4/A. 
Hlavní funkcionári: 
Riaditeľ pretekov:  Vladimír Vovčko 
Vedúci rozhodca:  Marián Prezbruchý 
Riadiaci súťaže:  Róbert Mittermayer 
Koordinátori: 
AZB:   Naďa Bendová bendova.nada@gmail.com 
ZsAZ:   Lukáš Kotala llukas.kotala@gmail.com 
SsAZ:   Janka Floreková florekovajana@gmail.com 
VsAZ:   Zoran Kollarovič ssk.jak.bj@gmail.com  
Štartujú: 
Dvaja pretekári za každú zo štyroch oblastí. Výber pretekárov majú v kompetencii 
koordinátori oblastí.  
Disciplíny:  
dorastenci -  100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m prek., 400 m prek., 2000 

m prek., výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5kg, oštep 700 g, kladivo 5 
kg, chôdza 3000 m, 4x100 m, 100-200-300-400 m 

dorastenky - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m prek., 400 m prek., 2000 
m prek., výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, oštep 500 g, kladivo 3 
kg, chôdza 3000 m, 4x100 m, 100-200-300-400 m 

Prihlášky: 
Prihláška pretekárov posieľajú oblastný koordinátori najneskôr do 19.5.2016 /štvrtok/ do 
18,00 hod. na e-mailovú adresu admin@hrdosport.sk   
Kancelária pretekov: 
Bude otvorená v deň pretekov v rozhodcovskej veži na štadióne od 8,00 hod. Prezentácia 
končí o 9,00 hod. Pri prezentácii môžu oblastný koordinátor urobiť úpravy elektronicky 
zaslaných prihlášok. 
Obmedzenie štartu v súťaži družstiev:  
Štartovať môžu pretekári ročníkov narodenia 1999 a mladší. Pretekári v jeden deň nemôžu 
štartovať v dvoch bežeckých disciplínach dlhších ako 400 m. V jednej disciplíne bodujú dvaja 
pretekári za jednu oblasť. 
Hodnotenie:  
Bodujú u dorastencov i dorasteniek prví ôsmi v disciplíne a získavajú body – 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
1. Bodovanie štafiet: 4, 3, 2, 1 Súťaže družstiev dorastencov a dorasteniek sú samostatné, od 
seba nezávislé.  
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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 m u dorastencov a 9 m u dorasteniek. 
Pretekári musia štartovať v jednotnom oblastnom pretekárskom úbore. Zákaz štartovať 
v reprezentačnom drese. 
Vstup na plochu štadióna je povolený iba súťažiacim, rozhodcom a hlavným funkcionárom.  
Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení rozpisu Atletické súťaže 2016 
a týchto organizačných pokynov. 
Zvolávateľňa:  
Bude umiestnená pri pri rozcvičovacej ploche a bude označená nápisom „Prezentácia“. 
Prezentácia na disciplínu sa končí:  
bežecké disciplíny:   15 min. pred začiatkom disci 
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 9,00. Skontrolované náčinie ostáva 
na mieste a bude doručené priamo na príslušnú disciplínu.  
Zvyšovanie:  
Skok do výšky:  
dorastenci - 150, 155, 160, 165, 170,175,180, 183 ...cm  
dorastenky - 140, 145, 150, 155, 160, 165,170,173...cm  
Skok o žrdi:  
dorastenci - 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 370...cm  
dorastenky - 200, 220, 240, 260, 280, 300, 310...cm 
Ubytovanie a strava:  
Usporiadateľ ubytovanie zabezpečuje podľa dohody s oblastnými koordinátormi. Ubytovanie 
nahlásiť do 15.5.2016 na e-mail: vovcko@gmail.com  
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 €.  
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Úhrada: 
SAZ uhradí dopravu, ubytovanie, jednotné tričká pre oblastné výbery. 
Záverečné ustanovenie:  
Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaní ustanovení rozpisu Atletické súťaže 2016 a 
týchto organizačných pokynov. 



 

Časový program 
 

  9.30  chôdza Dci, Dky    
10.00  400 m prek. Dci  diaľka Dci  žrď Dky  disk Dky kladivo Dci 
10.15  400 m prek. Dky            
10.30  100 m Dci    výška Dky     
10.35  100 m Dky 
10.45   800 m Dci     Slávnostné otvorenie 
10.55   800 m Dky      
11.10  2000 m prek. Dci diaľka Dky    disk Dci  kladivo Dky  
11.30  2000 m prek. Dky        
11.55  200 m Dci     
12.05  200 m Dky     výška Dci 
12.15  1500 m Dci 
12.30  1500 m Dky   trojskok Dci 
12.45  110 m prek. Dci       guľa Dci oštep Dky 
13.00  100 m prek. Dky      žrď Dci 
13.15  400 m Dci 
13.25  400 m Dky 
13.40  3000 m Dci   trojskok Dky   guľa Dky  oštep Dci 
14.00  3000 m Dky          
14.25  4 x 100 m Dci 
14.35  4 x 100 m Dky 
14.45  100-200-300-400 m Dci 
14.55  100-200-300-400 m Dky  
15.15    Vyhlásenie výsledkov 


