HALOVÉ MLÁDEŽNÍCKE PRETEKY
Termín a miesto:
11. marca 2017, Bratislava, hala ELÁN
Usporiadateľ
Slovenský atletický zväz
Hlavní funkcionári
Riaditeľ pretekov:
Vedúci rozhodca:
Delegát zväzu:
Inštruktor:
Športovo - technický delegát:
Manažérka pretekov:

Marcel Matanin
marcelmatanin@gmail.com
Miroslav Helia
helia@chello.sk
Marián Hammel
marianhammel@gmail.com
Peter Filo
filo@atletikasvk.sk
Lukáš Kotala
llukas.kotala@gmail.com
Dominika Tomašovičová dominika.tomasovicova@gmail.com

Štartujú
Pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2002 a 2003 – staršie žiactvo
Pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2004 a 2005 – mladšie žiactvo
Pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2006 a mladší v rozsahu pretekania sa svojej
vekovej kategórie. – najmladšie žiactvo
Všetci pretekári musia byť členmi SAZ.
Obmedzenie štartu
Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci „Rozsahu pretekania sa
v SAZ“ svojej vekovej kategórie ( majstrovské a doplnkové disciplíny).
Štartovné
Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2,00 € za pretekárov vo všetkých kategóriách.
Štartovné pre pretekárov zo zahraničia 10 € za pretekára.
Prihlášky
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:
www.hrdosport.sk/Account/Login
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 9.3.2017 /štvrtok/ do 12,00 hod. Po tomto
termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Na prihlasovanie do systému prihlášok použite
e-mail a vygenerované heslo zaslané na Váš e-mail z portálu www.hrdosport.sk
Disciplíny
starší žiaci 2002 a 2003 mladší žiaci 2004 a 2005 najmladší žiaci 2006 a mladší -

60 m, 300 m
60 m, 600 m
60 m, 600 m

Kancelária pretekov
Bude otvorená v hale v sobotu od 9,00 hod. do ukončenia pretekov. Do 11,00 hod. musí
byť potvrdený štart každého pretekára a štartová listina sa uzatvorí.
Technické ustanovenia
a) Preteká sa podľa pravidiel atletiky a podľa týchto propozícií.
b) Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Zákaz štartovať
v reprezentačnom drese.
c) Prezentácia pretekárov a pretekárok vo zvolávateľni na disciplínu sa končí:
15 min. pred začiatkom prvej disciplíny každého dňa,
odkiaľ budú pretekári a pretekárky odvedení do súťažných sektorov.
d) Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených
Štartové čísla
Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára.
Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas
pretekov.
Protesty a odvolania
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne,
sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po
oficiálnom vyhlásení výsledkov danej disciplíny (ods.2 a 3 pravidla 146 Pravidiel atletiky) na
vývesnej tabuli.
Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30
min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (ods. 5 pravidla 146
Pravidiel atletiky).
Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov
a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.
Tituly a odmeny
Pretekári na 1.-3. mieste v kategórii dostanú medailu a diplom.
Hospodárske zabezpečenie - úhrada
Účastníci štartujú na vlastné náklady alebo na náklady vysielajúcej zložky.
Záverečné ustanovenia
a) V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou
klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
b) Vstup na plochu haly je možný iba v čistej obuvi.
c) Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

Časový program mládežníckych pretekov
Sobota 11. marca 2017
12.00 60 m SŽky
12.15 60 m SŽci
12.30 60 m MŽky
12.45 60 m MŽci
13.00 60 m NŽky
13.15 60 m NŽci
13.40 300 m SŽky
14.05 300 m SŽci
14.30 600 m MŽky
14.50 600 m MŽci
15.10 600 m NŽky
15.30 600 m NŽci

