Vás v rámci osláv 775. výročia mesta Trnava pozývajú na

MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V ATLETIKE MUŽOV
A ŽIEN PRE ROK 2013

Trnava, 29.-30. júna 2013

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ATLETIKE MUŽOV
A ŽIEN PRE ROK 2013
Usporiadateľ:
Z poverenia SAZ zabezpečuje Atletický klub AŠK Slávia Trnava.
Termín a miesto:
29. - 30. júna 2013, Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho,
Hajdóczyho ulica, Trnava
Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov:
Zátupca riaditeľa pretekov:
Technický delegáti:
Vedúci rozhodca:
Vedúci rohodca + inštruktor:
Vedúci rozhodca:
Technický riaditeľ:
Štartér:
Zdravotné zabezpečenie:

Ing. Vladimír Gubrický (tel.0905/278836)
Mgr. Michal Matys
Ing. Vladislav Vovčko, Ing. Marián Kalabus
Peter Filo
JUDr. Peter Filo
Ľudmila Hlaváčková
Milan Hlaváček
Alexander Hrdlička/ Róbert Brezina
Mgr. Andrej Foltýn

Prihlášky:
Zasielajú atletické oddiely tak, aby najneskôr 26.6.2013 /streda/ do 12.00 bola
prihláška elektronickou formou doručená na adresu: svincak@asktt.sk (0904/654225
– J.Svinčák).
Poznámka:
1. Usporiadateľ má právo po dohode s technickým delegátom prihlášku pretekára
neprijať z dôvodov, ktoré by mali vplyv na technické usporiadanie pretekov.
2. Usporiadateľ po dohode s technickým delegátom rozhodol, že na 100 m
bude štartovať výber maximálne 32 mužov/ 32 žien. Zároveň sa mení časový
rozpis oproti časovému rozpisu uvedenému v brožúre Atletické súťaže 2013.
Rušia sa medzibehy na 100 m a finále na 100 m sa uskutoční približne v čase
medzibehov. Došlo k presunu finále krátkych prekážkových behov pred finále
na 100m. Ostatné disciplíny budú v časovom rozpise posunuté.
Štartovné:
Pri potvrdení štartu pretekára zaplatí oddiel – klub usporiadateľovi štartovné 3,-€ za
pretekára.
Za každú zmenu oproti pôvodnej prihláške vyberá usporiadateľ poplatok (odhláška
1 €, prihláška 3 €, nenastúpenie na štart po uzatvorení prihlášok 7 €).

Štartujú:
Pretekári a pretekárky ročníkov narodenia 1993 a starší, prípadne mladší v rozsahu
pretekania sa svojej vekovej kategórie, spĺňajúci podmienky účasti podľa
všeobecných ustanovení pre majstrovské súťaže SAZ v roku 2013.
Pretekári a pretekárky kategórie žiakov, dorastencov a juniorov nemôžu
v jednom dni štartovať v dvoch disciplínach dlhších ako 400 m. Pretekári
a pretekárky v kategóriách žiakov, dorastencov a juniorov môžu v jednom dni
štartovať maximálne v troch disciplínach.
Disciplíny:
muži - 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, 110m prek., 400m prek,
3000m prek, diaľka, trojskok, výška, žrď, guľa, disk, oštep, kladivo, 4x100m, 4x400m,
ženy - 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, 100m prek., 400m prek,
3000m prek., diaľka, trojskok, výška, žrď, guľa, disk, oštep, kladivo, 4x100m, 4x400m
juniori – 10 000m
Kancelária pretekov:
Bude otvorená v sociálnej budove na štadióne v sobotu a v nedeľu od 11.00 hod.
Najneskôr 1 hodinu pred začiatkom prvej disciplíny v príslušnom poldni musí
byť potvrdený štart každého pretekára, vrátane štartu štafiet a prihlášky sa
uzatvoria.
Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie pretekára na štart znamená podľa
pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
Zvolávateľňa:
Bude umiestnená pri vchode na štadión v strede cieľovej rovinky.
Prezentácia na disciplínu sa končí:
bežecké disciplíny
15 min. pred začiatkom disciplíny
skok o žrdi
60 min. pred začiatkom disciplíny
ostatné technické disciplíny 30 min. pred začiatkom disciplíny
Po skončení prezentácie budú pretekári spoločne odvedení do priestoru súťaže.
Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na
zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek,
mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.
Šatne a rozcvičovanie:
Šatne sú zabezpečené v sociálnej budove atletického klubu, rozcvičovanie je možné
na trávnatej ploche pri telocvični Slávia. V prípade nepriaznivého počasia bude na
rozcvičovanie k dispozícii aj telocvičňa Slávia. Usporiadateľ nezodpovedá za veci
odložené v šatni a priestoroch štadióna.

Štartové čísla:
Obdržia vedúci výprav pri prezentácii. Štartovné čísla musí mať pretekár pripevnené
na pretekárskom drese tak, aby boli počas celej súťaže dobre čitateľné. Umiestnenie
a pripevnenie štartovných čísel bude kontrolované pri prezentácii.
Štartové čísla sa nevracajú.
Váženie náčinia:
Váženie náčinia bude prebiehať pri kancelárii pretekov v sobotu i v nedeľu od 11.00
do 13.00. Skontrolované náčinie ostáva v kancelárii pretekov a bude doručené
priamo na príslušnú disciplínu.
Ubytovanie a strava:
Usporiadateľ zabezpečí ubytovanie pre pretekárov a funkcionárov oddielov, ktorí si
toto objednajú a uhradia do 18.06.2013 na adrese svincak@asktt.sk.
Ubytovanie je zabezpečené na internáte UCM, Hajdóczyho ulica, Trnava (vedľa
štadióna) v cene 11,- €/osoba/noc.
Po potvrdení prijatia objednávky ubytovania a po pripísaní platby za ubytovanie na
účet č. 93036212/0200 (do správy pre prijímateľa uveďte klub objednávateľa), bude
objednávateľovi ubytovanie rezervované. Je potrebné zaslanie menného zoznamu
ubytovaných. Stravovanie usporiadateľ nezabezpečuje.
Po termíne 18.06.2013 usporiadateľ ubytovanie nezabezpečuje.
Protesty:
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže, sa musia podať
ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr však 30 minút po úradnom
vyhlásení výsledkov danej disciplíny. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho
rozhodcu sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení
rozhodnutia vedúceho rozhodcu a doložiť vkladom 10.- €.
Tituly a odmeny:
Víťaz každej disciplíny získava titul „Majster SR na rok 2013“. Pretekári na 1.-3.
mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a medaile sa udeľujú iba v prípade, že súťaž
začali najmenej 3 pretekári. Vyhlasovanie víťazov bude organizované priebežne.

Technické ustanovenia:
Všetci pretekári vybraní dopingovou inšpekciou sú povinní podrobiť sa dopingovej
kontrole.
Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore, členovia štafety musia mať jednotné
dresy.
Vstup na plochu štadióna je povolený iba súťažiacim, rozhodcom a hlavným
funkcionárom M-SR.
Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení rozpisu Atletické
súťaže 2013 a týchto organizačných pokynov.
Zvyšovanie:
Výška muži: 185-190-195-200-205-210-215-220-225-228-231 a ďalej po 2 cm
Výška ženy: 155-160-165-169-173-177-180-183-186-189 a ďalej po 2 cm
Žrď muži:
380-400-420-440-450 a ďalej po 10 cm
Žrď ženy:
260-280-290 a ďalej po 10 cm

Počas podujatia bude prebiehať súťaž o automobil KIA na víkend s plnou nádržou.
Podmienkou účasti v súťaži je zakúpenie tombolového lístku v cene 1 €. Záverečné
žrebovanie sa uskutoční v nedeľu pred štafetovými behmi 4x400m.

Časový program:
Sobota 29. júna 2013
13.50 Otvorenie
14.00
14.15 110 m prek. MR
14.35 100 m prek. ŽR
14.55 100 m MR
15.15 100 m ŽR
15.30 400 m MF
15.45 400 m ŽF
16.00 110 m prek. MF
16.15 100 m prek. ŽF
16.30 100 m MF
16.40 100 m ŽF
16.50 1500 m MF
17.00 1500 m ŽF
17.15 3000 m prek. MF
17.35 3000 m prek. ŽF
17.45
17.55 4x100 m MF
18.05 4x100 m ŽF
18.15 10 000 m ŽF + MF + JF
Nedeľa 30. júna 2013
14.00 200 m MR
14.15 200 m ŽR
14.35 400 m prek. MF
14.50 400 m prek. ŽF
15.05 800 m MF
15.20 800 m ŽF
15.35 200 m MF
15.40 200 m ŽF
15.45 5000 m MF
16.05 5000 m ŽF
16.30 4x400 m MF
16.45 4x400 m ŽF

Mgr. Michal Matys
predseda AK AŠK Slávia Trnava
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Ing.Vladimír Gubrický
riaditeľ pretekov

Hlavní partneri podujatia:

Ďalší partneri podujatia:

