
P R O P O Z Í C I E   P R E T E K O V 
(3.12.2017) 

ZO  ŠKÔL DO ATLETICKÝCH KLUBOV 
 

 

REALIZÁTOR:   Atletický zväz Bratislavy 
 

MIESTO:    Športová hala ELÁN na Bajkalskej ulici 7 v Bratislave 
 

TERMÍN A ZAČIATOK:  20. decembra 2017 (streda) od 9:30 do 14:30 hod 
 

VEK SÚŤAŽIACICH:  Ročníky narodenia 2004, 2005, 2006, 2007, 2008  
 

DISCIPLÍNY 

Chlapci:   150 m, 300 m, 600 m, 800 m, 4 x 200 m MIX, 1000 m chôdza  

Dievčatá: 150 m, 300 m, 600 m, 800 m, 4 x 200 m MIX, 1000 m chôdza 

a špecialna možnosť bežať 300 m pre ročník narodenia 2003 
 

Súťažiť začínajú vždy dievčatá pred chlapcami. 

Všetky disciplíny sú jednokolové, o konečnom poradí rozhoduje dosiahnutý čas. 

Štart je vždy zo spoločnej štartovacej čiary. 

V MIX štafetách sa beží v poradí: dievča>chlapec>dievča>chlapec 
 

ÚČASŤ 

Pretekať môžu chlapci a dievčatá z atletických oddielov a klubov registrovaní v Slovenskom 

atletickom zväze. 

Chlapec alebo dievča môže štartovať maximálne v dvoch disciplínach, vrátane štafety.  
 

ZÁKLADNÁ  PRIHLÁŠKA 

Základnú prihlášku posielajú atletické oddiely a kluby najneskôr do soboty 

 16. decembra 2017 a to výhradne e-mailom do 24:00 hod na adresu: 

prihlasky.atletika@gmail.com 

V prihláške je potrebné uviesť nasledovné informácie:  

 presný názov prihlasujúceho sa oddielu alebo klubu,  

 e-mailovú adresu klubu alebo zodpovednej osoby,  

 telefónne číslo na zodpovednú osobu  

 predpokladaný počet štartujúcich. 

Na základe toho obdržíte aktuálne data ESO k prihlasovaniu sa do jednotlivých disciplín. 
 

PRIHLÁŠKY 

Zasielajú oddiely alebo kluby len v súpise štartov v doterajšom systéme ESO elektronickou 

poštou na adresu: kompas@atletika.sk do utorka 19. decembra 2017 do 12.00 hod. 
 

Prihlasovanie na mieste usporiadateľ z technických príčin nemôže akceptovať. 

POTVRDENIE PRIHLÁŠKY – PREZENTÁCIA 

Vedúci alebo vedúca atletického oddielu alebo klubu po príchode do haly ELÁN v deň 

podujatia skontroluje predložený výpis zo štartovej listiny a škrty/chyby zahlási do 09:45 

hod. pri hlavnom prezentačnom stole. 
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Dopisovanie a zmeny disciplín nie je možné z technického hľadiska uskutočniť.  

PREDBEŽNÝ  ČASOVÝ  PROGRAM 

Bude informačne oznamovaný súbežne s posielaným dát k napísaniu prihlášky. 

Predbežné poradie disciplín:  

150 m > 600 m > 1000 m chôdza > 800 m > 4 x 200 m MIX > 300 m 
 

DEFINITÍVNY ČASOVÝ  PROGRAM 

Definitívny časový program bude aktualizovaný podľa počtu prihlásených dievčat a chlapcov. 

K dispozícii bude v stredu 20. decembra 2017 až v hale Elán.  
 

ŠTARTOVÉ  ČÍSLA 

Štartové čísla pre behy a chôdzu a taktiež pre posledného člena štafety si musia pretekári 

vyzdvihnúť pri hlavnom prezentačnom stole najneskôr hodinu pred začiatkom disciplíny 

a po dobehnutí ich v cieli odovzdajú na to určenému zberačovi. 

 

SPRÍSTUPNENIE  HALY  ELÁN 

Hala ELÁN bude otvorená od 09:25 hod v daný deň pretekov. 
 

ROZCVIČOVACIE PRIESTORY 

Rozcvičovacie priestory budú k dispozícii v deň podujatia na celej atletickej ploche haly 

ELÁN od 09:30 do 10:15 hod. Neskôr sa budú môcť chlapci a dievčatá rozcvičovať iba vo 

vyhradenom priestore florbalového ihriska, avšak bez tretier. Poprosíme túto poznámku 

akceptovať! 
 

ŠATNE 

Šatne budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre chlapcov a osobitne pre dievčatá len na 

prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ neručí. 
 

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA 

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia. 
 

OBMEDZENIA 

V hale ELÁN môžu pretekári súťažiť v tretrách s dĺžkou klincov max 6 mm. 

Sprievod a pretekári, ktorí neštartujú v prebiehajúcej disciplíne sa nemôžu zdržiavať v 

súťažných priestoroch na ploche haly ELÁN. 
 

ÚHRADY 

Oddiely AZB neplatia žiadne súťažné poplatky. Ostatní účastní štartovné vo výške 4,- € za 

každého prihláseného atléta a atlétku. 
 

PREDPIS 

Súťaže sa konajú podľa pravidiel IAAF a týchto propozícií. 
 

INFORMÁCIE, ŠTARTOVÉ LISTINY, VÝSLEDKY PRETEKOV 

Zverejní usporiadateľ na webovej stránke www.atletikasvk.sk  

http://www.saz.sk/

