PROPOZÍCIE
Majstrovstvá Slovenska
v päťboji mladších žiakov a mladších žiačok
Termín:
Nedeľa 24.9.2017, so začiatkom o 11,00 hod.
Usporiadateľ:
Z poverenia SAZ Akademik TU Košice, Watsonova 4/A.
Štartujú:
Pretekári a pretekárky ročník narodenia 2004 – 2005 prípadne mladší.
Funkcionári pretekov:
Riaditeľ pretekov:
Vladislav Vovčko
Vedúci rozhodca:
Marián Prezbruchý
Tajomníčka pretekov:
Katarína Šimčová
Technický riaditeľ:
Jozef Martončík
Vedúci rozhodca + inštruktor:
Emil Rusko
Športovo – technický delegát:
Marián Kalabus
Disciplíny: 5 boj mladší žiaci a žiačky – 60 m prek., kriketka, 60 m, diaľka, 600 m.
Prihlášky: V programe ESO do 21.9. 2017 (štvrtok) do 12,00 hod., na e-mail:
akademik.atlet@tuke.sk.
Prezentácia: Od 9,30 hod. v kancelárii pretekov v rozhodcovskej veži pri cieli a bude
ukončená o 10,15 hod.
Úhrada: Pretekári štartujú na náklady vysielajúcej zložky.
Štartovné: Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € za pretekára.
Štartové čísla: Dostanú vedúci výprav pri prezentácii v kancelárii. Každý pretekár musí mať
riadne pripevnené 2 štartové čísla na hrudi a chrbte tak, aby boli počas pretekov čitateľné.
Dráha: Osemprúdová, pokrytá umelým povrchom Conipur. Maximálna povolená dĺžka
klincov 9 mm, vrátane skokanských sektorov. Pretekári sú povinní kedykoľvek túto obuv
predložiť rozhodcom na kontrolu.
Úborovanie: Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami atletiky).
Zakazuje sa štart v reprezentačnom drese.
Rozcvičovanie: Zásadne mimo hlavnej plochy štadióna, na rozcvičovacej dráhe. Pretekári sa
počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených, ktoré sa menia
flexibilne podľa prebiehajúcich disciplín.
Šatne: V tribúne štadióna. Slúžia len na prezlečenie. Za prípadné straty usporiadateľ
nezodpovedá.
Protesty: 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 (Pravidlá atletiky číslo 146, ods. 2
a 3). Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do
30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlá
atletiky číslo 146, ods. 5). 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:
- športovo-technický delegát (určený športovo-technickou komisiou SAZ),

- inštruktor rozhodcov (určený komisiou rozhodcov SAZ),
- 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 treba dodržať zásadu, že
členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú
rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania 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
disciplíne... v kategórii... Pretekári na 1.-3. mieste dostanú medailu a diplom. Pretekár na
prvom mieste v mládežníckej kategórii získa tričko s nápisom „Majster SR“. Tituly a medaily
sa udeľujú iba v prípade, že preteky začali najmenej traja pretekári. Titul majstra Slovenska,
medailu a body za finálové umiestnenie do hodnotenia klubov môžu získať iba občania SR
registrovaní v SAZ.
Vyhlasovanie víťazov: Uskutoční sa vo vymedzenom priestore na trávnatej ploche ihriska v
strede rovinky najneskôr do 25 minút po skončení poslednej disciplíny príslušnej kategórie.
Ubytovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje.

ČASOVÝ PROGRAM
Majstrovstvá Slovenska v päťboji mladších žiakov a mladších žiačok
Košice, 24.9.2017
11,00 60 m prek. ml. žky
11,20 60 m prek. ml. žci
11,45 kriketka ml. žky
12,45 kriketka ml. žci
13,15 60 m ml. žky
13,50 60 m ml. žci
14,00 diaľka ml. žky
14,20 diaľka ml. žci
15,20 600 m ml. žky
15,40 600 m ml. žci
Časový program je informatívny, definitívny časový program bude spresnený vo štvrtok
v týždni konania MSR.

