
            

                  3. kolo ligy AZB staršieho žiactva + najmladšie žiactvo + kontrolky 
 
Usporiadateľ:              Atletický zväz Bratislava (AZB) 
 
Termín a miesto: 31.05.2017 (streda) – atletický štadión CAŠ STU v Bratislave, športový areál  

 prof. P. Gleska, Račianská 103, Bratislava. 
  
    
Hlavní funkcionári: 
Riaditeľ pretekov:   Marcel Matanin 
Inštruktor + vedúci rozhodca: Miroslava Kažimírová 
Štartér:    Miroslav Hélia 
Časomer:    Milan Belianský 
Technický riaditeľ:   Dag Bělak 
Kancelária pretekov:   Tomáš Benko 
PC spracovanie:   Matúš Kompas 
Lekár:     SČK 
   
Prihlášky: 
atletické oddiely zasielajú elektronicky mailom vo forme ESO na adresu kompas@atletika.sk 
najneskôr 30.5.2017 do 15:00 hod. Po tomto termíne prihláška pretekára za príplatok 2 € + 
štartovné. 
 
Štartovné: 
5 € za pretekára /SAZ/ pre kluby AZB nepodieľajúce sa na rozhodovaní 
5 € za pretekára /SAZ/ pre kluby mimo AZB  
Poplatok za prihlásenie na mieste v deň pretekov 2 € + 2 € (neskoré prihlásenie) 
 
Štartujú: 
starší  žiaci a žiačky – ročník narodenia 2002 a 2003 a mladší v rozsahu pretekania vo svojej  kategórii 
najmladší žiaci a žiačky – ročník narodenia 2006 a 2007 a mladší v rozsahu pretekania vo svojej  kategórii 
 

Disciplíny: 
Starší žiaci:  60m, 300m, 1500m, 100m prek., výška, diaľka, oštep  
Staršie žiačky:  60m, 300m, 1500m, 100m prek., výška, diaľka, oštep 
najmladší žiaci: 60m, 60m pr., 600m, výška, kriketka 
najmladšie žiačky: 60m, 60m pr., 600m, výška, kriketka 
 
Kontrolky:                    60m, 300m, 1500m, výška, diaľka, oštep 

 Prihlášky  zasielať do disciplín st.žiactva!!! 
 

ZÁKLADNÉ VÝŠKY:  

Staršie žiačky - výška: 120,125,130,135,140,145,150,155,158 a ďalej po 3 cm  

Starší žiaci - výška: 130,135,140,148,153,158,163,168,173,176 a ďalej po 3 cm 
Najmladšie žiačky – výška: 95,100,105,110,115,120,125,130,135,138 a ďalej po 3 cm  

Najmladší žiaci – výška: 105,110,115,120,125,130,135,140,145,148 a ďalej po 3 cm 

disciplíny podľa 
 
 



            

Kancelária pretekov: 
Bude otvorená na atletickom štadióne prof. P. Gleska v stredu 31.05.2017 o 14:45 hod. do 
skončenia pretekov.  
Koniec prezentácie o 15:20 hod. Po uzavretí prezentácie je možné dopísať pretekára iba so 
súhlasom technického riaditeľa pretekov a s obsluhou PC spracovania!!! 
Zákaz dopisovať pretekárov u štartéra/vrchníka disciplín bez súhlasu technického riaditeľa 
pretekov a s obsluhou PC spracovania!!! 
Štadión bude otvorený od 14:30 hod do skončenia pretekov. 
 
ŠATNE, SPRCHY:  

V sociálnych zariadeniach štadióna prof. P. Gleska v obmedzenej kapacite. Slúžia len na prezlečenie  

a sprchovanie. Za prípadné straty usporiadateľ nezodpovedá. 

 
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečie. 
 
 
                 3. kolo ligy AZB staršieho žiactva + najmladšie žiactvo + kontrolky 

 
 

Časový rozpis              31.05.2017 
 
15:50 60 m prek. najml. Žky + najml. Žci  diaľka Žky   K  výška Žci + najml. Žci +  
16:00   100 m prek. Žky + Žci     
16:10 60m Žky +kontrolky+ KP    oštep Žky + Žci 
16:30 60m Žci + kontrolky+ KP 
16:50 60 m najml. Žky + KP      
17:10 60 m najml. Žci + KP          diaľka Žci      výška Žky + najml. Žky            
17:30 1 500 m Žky + kontrolky    
17:40 1 500 m Žci + kontrolky   kriketka najml. Žci                + KP  
17:50   600 m najml. Žky                                                             
18:00 600 m  najml. Žci    kriketka najml. Žky 
18:10   300 m Žky + kontrolky + KP      
18:25   300 m Žci +   kontrolky       
18:45   Ukončenie pretekov+ KP     
       + KP 
 
 
Žky – staršie žiačky, Žci – starší žiaci, 
 /dorast, juniori, dospelí, veteráni/ 
najmlŽci +najmlŽky  v kriketke majú po 3 pokusy 
 
Zmena časového programu vyhradená podľa počtu prihlásených pretekárov. 
Všetky bežecké disciplíny sú ako časové behy. 
Ak na disciplínu sa prihlási len 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční. 


