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PROPOZÍCIE 

MAJSTROVSTIEV SR STARŠÍCH ŽIAKOV  A STARŠÍCH ŽIAČOK 

NA ROK  2 0 1 7 

 

Termín a miesto 

16. – 17. septembra 2017  o 14.00 hod, Nové Zámky, štadión na Sihoti 

 

Usporiadateľ 

Z poverenia SAZ Atletický club Nové Zámky 

 

Hlavní funkcionári 

Riaditeľ pretekov:  Štefan Straňovský stefan.stranovsky1@gmail.com 0905 593770 

Vedúci rozhodca:  Jozef Malík  malik@atletikasvk.sk   0908 467761 

Inštruktor:   Pavol Štanga  stanga.p@centrum.sk   0905 618849 

Technický delegát žiakov: Marián Hammel marianhammel@gmail.com  0915 111704 

Technický delegát žiačok: František Tóth  toth@atletikasvk.sk   0910 321704 

Kancelária pretekov:  Oliver Kozár  acnza@awebin.sk   0908 734162 

Technický riaditeľ:  Marek Kecskés plastkon.nz@stonline.sk  0905 400839 

Organizačný pracovník: Peter Straňovský stranovsky@centrum.sk  0918 557208 

 

Štartujú 

Pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2002 a 2003, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa svojej 

vekovej kategórie. Všetci pretekári a pretekárky musia byť členmi SAZ. Na základe dohody medzi 

národnými zväzmi môžu štartovať i nečlenovia SAZ. Ich výsledky sa však do poradia M-SR 

nezapočítavajú. Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov športovo – 

technický delegát povolil štart.  

 

Obmedzenie štartu 

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci „Rozsahu pretekania sa v SAZ“ svojej 

vekovej kategórie ( majstrovské a doplnkové disciplíny)  Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho 

žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť 

dlhšie ako 200 m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400 m. 

 

Štartovné 

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € za pretekára. Štartovné nečlenov SAZ zo zahraničia je 

10 €. 

 

Prihlášky 

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: 

www.hrdosport.sk/Account/Login 

Prihláška pretekára musí byť vykonaná najneskôr do 13.9.2017 (streda) do 18.00 hod. Po tomto 

termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. 
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Disciplíny: 

Žiaci          60 m, 150 m, 300 m, 800 m 3 000 m, 100 m prek., 300 m prek., 1500 m prek., skok do 

                  výšky skok o žrdi, skok do diaľky, vrh guľou 4 kg, hod diskom 1 kg, hod oštepom 600 gr.  

                  hod kladivom 4 kg, 3 000 m chôdza, 4 x 60 m, 4 x 300 m 

Žiačky:     60 m, 150  m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100 m prek., 300 m prek., 1500 m prek., skok do 

                  výšky, skok o žrdi, skok do diaľky,  vrh guľou 3 kg, hod diskom 1 kg, hod oštepom 500 gr. 

                  hod kladivom 3 kg, 3 000 m chôdza, 4 x 60 m, 4 x 300 m 

 

Kancelária pretekov 

Bude otvorená v sobotu vo veži nad tribúnou v strede rovinky od 11.30 hod do ukončenia sobotňajšieho 

programu a v nedeľu od 8.00 hod do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodne  prihlášky možno urobiť 

najneskôr 1,5 hodiny pred začiatkom prvej disciplíny v sobotu a najneskôr 1 hodinu pred začiatkom 

prvej disciplíny v nedeľu.  Za každú zmenu oproti pôvodnej prihláške vyberá usporiadateľ poplatok ( 

odhláška 1 €,  prihláška 3 €, nenastúpenie na štart po uzatvorení prihlášok 7 €), Najneskôr 1,5 hodiny 

pred začiatkom prvej disciplíny v sobotu a najneskôr 1 hodinu pred začiatkom prvej disciplíny v nedeľu 

musí byť potvrdený štart každého pretekára, vrátane štafiet a prihlášky sa uzatvoria. Po uzatvorení 

prihlášok každé nenastúpenie pretekára na štart znamená podľa pravidiel atletiky vylúčenie pretekára 

z ďalších súťaží. 

 

Základné výšky a zvyšovanie 

Žiaci       výška: 145, 150, 155, 160, 165, 169, 173, 177, 180, 182 a ďalej po 2 cm 

               žrď:     220, 240, 260, 280, 300, 310, 320, 330 a ďalej po 10 cm 

Žiačky:  výška: 135, 140, 145, 150, 154, 158, 161, 164, 166 a ďalej po 2 cm 

               žrď:    180, 200, 210, 220, 230 a ďalej po 10 cm 

 

Technické ustanovenia 

a) Preteká sa podľa pravidiel atletiky a podľa týchto propozícií 

b) Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní  podrobiť sa 

dopingovej kontrole. SAZ je povinný zabezpečiť podľa príslušných pokynov podmienky na túto 

kontrolu 

c) Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore(v súlade s pravidlami). Členovia štafety musia 

mať jednotné dresy. Je zakázané štartovať v reprezentačnom drese. 

d) Prezentácia pretekárov a pretekárok vo zvolávateľni  na disciplínu sa končí: 

bežecké disciplíny, vrátane štafiet  20 min. pred začiatkom disciplíny 

technické disciplíny mimo skoku o žrde 30 min. pred začiatkom disciplíny 

skok o žrdi     40 min. pred začiatkom disciplíny 

vo vyhradenom priestore zvolávateľne, ktorá je pri vchode na štadióne v strede šprintérskej rovinky, 

odkiaľ budú pretekári a pretekárky odvedení do súťažných sektorov. Súčasťou prezentácie je kontrola 

dresov, štartových čísel, elektronických zariadení a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia 

a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek,  mobilných telefónov a podobných prístrojov 

a zariadení na súťažnej ploche. 

e) Pretekári a pretekárky sa môžu rozklusávať a rozcvičovať zásadne mimo plochy štadióna.  

Pretekári a pretekárky sú povinní po skončení bežeckej disciplíny a po vypadnutí v technickej disciplíne 

opustiť plochu štadióna 

f) Finále v behu sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia rozbehy. 

V čase finále sa môže uskutočniť vložený beh 
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g) Váženie a meranie náčinia a náradia sa uskutoční v sobotu od 12.00 hod do 13.00 hod a v nedeľu 

od 8.00 hod do 9.00 hod v priestore cieľa 

h) Dráha je na ovále 6 – prúdová, v rovinke 8 – prúdová, pokrytá umelou hmotou zn. 

PORPLASTIC včítane skokanských sektorov a sektoru na hod oštepom. Je možné použiť iba tretry 

s klincami do 6 mm. Pretekári a pretekárky sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na 

kontrolu. 

i) Všetky disciplíny sa uskutočnia na hlavnej ploche štadióna s výnimkou hodu kladivom, ktorý sa 

uskutoční na tréningovom ihrisku 

Štartové čísla 

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára. Každý pretekár 

a pretekárka musí mať riadne pripevnené štartové číslo na hrudi a na chrbte tak, aby bolo čitateľné počas 

celých pretekov vrátane všetkých členov štafetových behov. Pri skoku do výšky a skoku o žrdi stačí 

jedno štartové číslo buď na chrbte, alebo na hrudi. Za každé nevrátené štart. číslo sa platí poplatok 5 €. 

 

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 minúť 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. 

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov: 

1. športovo – technický delegát ( určený Športovo – technickou komisiou SAZ) 

2. inštruktor rozhodcov ( určený Komisiou rozhodcov SAZ) 

3. vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa 

pravidla atletických súťaží IAAF č. 146. V takom prípade je členom jury niektorý 

z ostatných vedúcich rozhodcov. 

Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie 

jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury je treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami 

s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania 

o proteste podľa pravidla atletických súťaží IAAF č. 146 a mali by byť z troch rôznych atletických 

oddielov. 

 

Tituly a odmeny 

Víťaz každej disciplíny získava titul: Majster SR na rok 2017 v ...(disciplína) v kategórii...Pretekári na 

1. – 3. mieste dostanú medailu a diplom. Pretekár na prvom mieste získa tričko s nápisom Majster SR. 

Titul a medaile sa udeľujú iba v prípade, že preteky začali najmenej traja pretekári. Majstrom SR 

a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ. 

 

 

 

 

 

Vyhlasovanie víťazov 

Uskutoční sa vo vymedzenom priestore na trávniku ihriska v strede cieľovej rovinky v nasledovných 
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časových blokoch: 

 

  Sobota  

16.10 – 60m, 300m prek.,  žrď a  kladivo  Žci, 60m, 300m prek. a diaľka Žky 

17.15 – 300m, 3000m, disk a diaľka Žci, 300m, 2000m, žrď a kladivo Žky 

18.15  - 4x60m a 3000m chôdza Žci, 4x60m, 3000m chôdza a disk Žky 

Nedeľa 

11.50 – 800m a guľa Žci, 800m, výška a oštep Žky 

12.40 -  150m a 100m prek. Žci, 150m a100m prek. Žky 

13.30 -  1500m prek., 4x300m, výška a oštep Žci, 1500m prek., 4x300m a guľa Žky 

 

Šatne a sprchy 

V sociálnych zariadeniach AC Nové Zámky v obmedzenej kapacite. Slúžia len na prezlečenie. Za 

prípadné straty usporiadateľ neručí. 

 

Zdravotná služba 

Bude sa zdržiavať vo vymedzenom priestore pri vchode na štadión 

 

Ubytovanie a stravovanie 

Všetky informácie o mieste, cene a spôsobe  platenia za ubytovanie a stravovanie budú poskytnuté na 

telefonických číslach 035 6423091 a 0905 450315, resp. na e-mailove adrese: sporthotelnz@stonline.sk, 

pokým bude požiadavka na ubytovanie a stravovanie doručená usporiadateľovi najneskôr do 8.9.2017 

 

Vedenie výprav 

Výpravy na M – SR vo všetkých vekových kategóriách zabezpečujú oddiely. 

 

Hospodárske zabezpečenie – úhrada 

Účastníci štartujú na vlastné náklady alebo na náklady vysielajúcej zložky. 
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Č A S O V Ý    P R O G R A M 

 

 

sobota 16. septembra 2017 

 

14.00 60 m ŽciR  žrď Žci  diaľka Žky  kladivo Žci 

14.20 60 m ŽkyR 

14.50 300 m prek. ŽciF 

15.05 300 m prek. ŽkyF 

15.20 60 m ŽciF          disk Žci 

15.25 60 m ŽkyF        kladivo Žky 

15.35 300 m ŽciF  žrď Žky  diaľka Žci 

15.55 300 m ŽkyF 

16.15 3000 m ŽciF 

16.30 2000m ŽkyF 

16.45 4 x 60 m ŽkyF         disk Žky 

17.00 4 x 60 m ŽciF 

17.15 3000 m chôdza ŽciF 

17.40 3000 m chôdza ŽkyF 

 

nedeľa 17. septembra 2017 

 

10.00 100 m prek. ŽciR 

10.15 100 m prek. ŽkyR výška Žky  guľa Žci  oštep Žky 

10.30 150 m ŽciR 

10.50 150 m ŽkyR 

11.10 800 m ŽciF 

11.20 800 m ŽkyF 

11.35 100 m prek. ŽkyF 

11.50 100 m prek. ŽciF výška Žci  guľa Žky  oštep Žci 

12.00 150 m ŽciF   

12.10 150 m ŽkyF 

12.25 1500 m prek. ŽciF 

12.35 1500 m prek. ŽkyF 

13.00 4 x 300 m ŽciF 

13.15 4 x 300 m ŽkyF       

 

 

Upozornenie 

Finále v behoch sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia rozbehy. 

V čase finále sa môže uskutočniť vložený beh   
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