
P R O P O Z Í C I E (12.3.2017) 

medzimestského stretnutia v atletike 

družstiev mladšieho žiactva  

 

Účasť 
Na podujatie sú pozvané tieto mestá: 
Praha-Ostrava-Bratislava-Nitra-Trenčín 
 

Termín a miesto 
18. marec 2017 (sobota) od 13:00 hod.  
Športová hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava 
 

Usporiadateľ 
ŠH Mladosť Bratislava  
 

Funkcionári pretekov 
Riaditeľ pretekov                            Marcel Matanin 
Manažérka pretekov                       Dominika Tomašovičová 
Vedúci rozhodca                            Ján Koštial      
 

Vekové kategórie 
Ročník narodenia 2004 a mladší 
 

Disciplíny 
Chlapci: 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, 60 m prekážok, skok do výšky, skok do diaľky, 
vrh guľou 2 kg 
Dievčatá: 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m prekážok, skok do výšky, skok do diaľky, 
vrh guľou 2 kg 
Zmiešaná štafeta 4 x 200 m (dievča-chlapec-dievča-chlapec) 
 

Zloženie družstva: 
Do každej disciplíny môže družstvo prihlásiť 3 (troch) chlapcov alebo dievčatá. 
Jeden člen môže súťažiť maximálne v dvoch individuálnych disciplínach a štafete. 
 

Bodovanie: 
V každej disciplíne bodujú najlepší dvaja chlapci alebo dievčatá z družstva. 
Ak bude plné obsadenie družstiev tak:10-9-8-7-6-5-4-3-2-1  
Štafety:10-8-6-4-2  
Celkovým víťazom bude družstvo s najvyšším súčtom bodov z disciplín chlapcov 
a dievačat.  
 

Prihlášky  
Základná prihláška družstva do piatka 10. marca 2017  
Menovitá prihláška podľa disciplín do štvrtka 16. marca 2017 24.00 hod 
e-mail adresa: atletika@ba.psg.sk  
 

Potvrdenie prihlášky – prezentácia 
Po príchode do haly ELÁN v deň konania pretekov skontroluje vedúci družstva 
predložený výpis zo štartovej listiny a škrty, resp. chyby zahlási pri hlavnom 
prezentačnom stole.  

mailto:atletika@ba.psg.sk


 
 
Štartové čísla  
Si prevezmú  vedúci oddielov pri prezentácii v hale ELÁN v deň pretekov od 10.00 
hod. Všetci pretekári musia mať štartové čísla viditeľne umiestnené a pripevnené na 
prsiach (okrem skoku do výšky). 
 

Šatne  
Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre chlapcov  aj  pre dievčatá len na 
prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ neručí. 
 

Zdravotná služba 
Bude k dispozícii počas podujatia na ploche haly ELÁN. 
 

Rozcvičovacie priestory 
Budú výlučne v špeciálne vyhradenom priestore  na ploche haly ELÁN. 
 

Obmedzenia  

 v hale ELÁN môžu pretekári používať tretry s dĺžkou klincov najviac 6 mm. 

 sprevádzajúce osoby a pretekári (nesúťažiaci) v prebiehajúcich disciplínach sa 
nemôžu zdržiavať na súťažnej ani rozcvičovacej ploche haly ELÁN. 

 

Technické ustanovenia 
Preteká sa podľa pravidiel IAAF a podľa týchto propozícií. 
 

Upozornenie 
Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť. Pred účasťou na pretekoch 
odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku a zabezpečiť si individuálne 
zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku 
alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov a ich sprievodu 
na pretekoch. 
 

Adresa na korešpondenciu 
e-mail: atletika@ba.psg.sk  
 

Predbežný časový program  
13.00   otvorenie podujatia 
13.05                                                  skok do diaľky chlapci 
13.10                                                                                   vrh guľou dievčatá     
13.15   60 m prekážky    dievčatá      
13.20                                                  skok do výšky chlapci 
13.30   60 m prekážky    chlapci 
13.45   60 m                  dievčatá 
14.00   60 m                  chlapci 
14.15   1500 m              chlapci 
14.25                                                  skok do diaľky dievčatá 
14.30   300 m                dievčatá 
14.35                                                                                   vrh guľou chlapci 
14.45   300 m                chlapci 
14.50                                                  skok do výšky  dievčatá 
15.00   150 m                dievčatá 
15.15   150 m                chlapci 
15.30   800 m                dievčatá 
15.40   4 x 200 m MIX (dievča-chlapec-dievča-chlapec) 

15.50   vyhlásenie výsledkov                
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