FINÁLE ATLETICKEJ LIGY
2014
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ
REPUBLIKY V ATLETIKE
DRUŽSTIEV MUŽOV A ŽIEN

Trnava, 15. September 2014

Usporiadateľ:
Z poverenia SAZ zabezpečuje Atletický klub AŠK Slávia Trnava.
Termín a miesto:
15. september 2014, Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho,
Hajdóczyho ulica, Trnava
Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov:
Zátupca riaditeľa pretekov:
Technický delegáti:
Vedúci rozhodca:
Vedúci rozhodca + inštruktor:
Vedúci rozhodca:
Technický riaditeľ:
Štartér:
Zdravotné zabezpečenie:

Ing. Vladimír Gubrický (tel.0905/278836)
Mgr. Michal Matys, Juraj Svinčák
Ing. Jozef Malík, PaedDr. Róbert Mittermayer
Peter Filo
JUDr. Peter Filo
Ľudmila Hlaváčková
Milan Hlaváček
Alexander Hrdlička/ Róbert Brezina
Mgr. Andrej Foltýn

Prihlášky:
Zasielajú oddiely za postupujúce družstva písomne, resp. elektronickou formou tak,
aby boli doručené najneskôr do 12. 9. 2014 do 19.00 hod formou súpisu štartov s
uvedením najlepších výkonov/ len v prípade zahraničných pretekárov/ na adresu:
mittermayer@atletikasvk.sk, malik@atletikasvk.sk .
Štartujú:
Právo štartovať má prvých 8 družstiev v kategórií mužov a žien po štyroch kolách
atletickej ligy.
Obmedzenie štartu:
Štartovať môžu pretekári ročníkov narodenia 1998 a starší. Pretekári kategórie
žiakov a žiačok nemôžu štartovať na Atletickej lige. Za družstvo môže štartovať
maximálne 26 pretekárov, avšak minimálne 6. Každý pretekár môže štartovať
najviac v troch disciplínach, vrátane štafety. Pretekári kategórie juniorov a dorastu
nemôžu v jeden deň štartovať v dvoch bežeckých disciplínach dlhších ako 400 m.
V jednej disciplíne môže za družstvo štartovať najviac dvaja pretekári. V družstve
môže hosťovať maximálne 6 pretekárov a nich môžu byť najviac dvaja zo zahraničia.
Kancelária pretekov:
Bude otvorená v deň pretekov v sociálnej budove na štadióne od 9.30 hod.
Prezentácia končí o 11.30 hod. Pri prezentácii predložia vedúci družstiev spresnené
menovité prihlášky.
Počas pretekov bude kancelária pretekov v podstavbe tribúny.

Disciplíny:
muži - 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110m prek., 400m prek, 3000m
prek, diaľka, trojskok, výška, žrď, guľa, disk, oštep, kladivo, chôdza 5000m, 4x100m,
4x400m,
ženy - 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100m prek., 400m prek, 3000m
prek., diaľka, trojskok, výška, žrď, guľa, disk, oštep, kladivo, chôdza 5000m, 4x100m,
4x400m
Hodnotenie:
Bodujú u mužov i žien prví desiati v disciplíne a získavajú pomocné body11,9,8,7,6,5,4,3,2,1. Družstvám podľa počtu pomocných bodov budú udelené hlavné
body-8,7,6,5,4,3,2,1 v súťaži mužov a 7,6,5,4,3,2,1 v súťaži žien. Zároveň budú
pripočítané prenášané hlavné body zo štyroch kôl Atletickej ligy-8,7,6,5,4,3,2,1 v
súťaži mužov a 7,6,5,4,3,2,1 v súťaži žien . Súťaže družstiev mužov a žien sú
samostatné, od seba nezávislé.
Technické pokyny:
Preteky vo všetkých bežeckých disciplínach sa uskutočňujú ako časové behy a
konečné poradie sa určí podľa dosiahnutých časov bez ohľadu, v ktorom behu boli
dosiahnuté. Vzdialenosť dosky v trojskoku sa stanovuje: 11 a 13 m u mužov a 9 a 11
m u žien.
Previnenia a tresty:
Neoprávnené štarty sa trestajú stratou všetkých pomocných bodov získaných týmito
pretekármi a navyše odčítaním 1 hlavného bodu (za každého pretekára osobitne) z
upraveného výsledku družstvu, ktorého je vinný pretekár členom. Poradie pretekárov
sa posúva. Každý neoprávnený štart sa posudzuje a trestá osobitne. Pod pojmom
neoprávnený štart sa rozumie napr., štart pretekára v disciplíne mimo povoleného
rozsahu pretekania, štart pretekára po predchádzajúcom nenastúpení na štart
(pravidlo 142/4),... prekročenie maximálneho počtu pretekárov sa trestá odčítaním
všetkých pomocných bodov získaných najlepšie bodujúcim pretekárom, prípadne
pretekármi. Trest sa vzťahuje aj na štafetu. Za nenastúpenie na štart (NP) v
disciplíne sa vyberá poplatok 5 €, s výnimkou doloženia lekárskeho potvrdenia. Po
ukončení prezentácie, ktorá končí o 11.30 hod. sa za každé nenastúpenie na štart
platí pokuta 5€ a pretekár je zo všetkých ďalších disciplín v zmysle pravidiel atletiky
vylúčený(riadiaci súťaže vyradenie pretekára môže urobiť i dodatočne pri kontrole
výsledkov).
Zvolávateľňa:
Bude umiestnená za tribúnou na cieľovej rovinke.
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 tribúny a štadióna.
Váženie náčinia:
Váženie náčinia bude prebiehať pri kancelárii pretekov do 11.30. 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 do 05.09.2014 na adrese svincak.juraj@gmail.com
Po potvrdení prijatia objednávky ubytovania vám bude oznámená výška platby za
ubytovanie a pripísaní platby na účet č. 93036212/0200 (do správy pre prijímateľa
uveďte klub objednávateľa), bude objednávateľovi ubytovanie rezervované.
Jednotková cena za osobu a noc je do 10,-€. Je potrebné zaslanie menného
zoznamu ubytovaných. Stravovanie usporiadateľ nezabezpečuje.
Po termíne 05.09.2014 usporiadateľ ubytovanie nezabezpečuje.

Tituly a odmeny:
Víťaz družstvo v kategórii mužov a v kategórii žien získava titul „Majster SR na rok
2014“.
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 2014 a týchto organizačných pokynov.

Zvyšovanie:
Skok do výšky:
muži-170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 203...cm
ženy-150, 155, 160, 165, 170, 173...cm
Skok o žrdi:
muži- 300,320,340,360,380,400,410,...cm
ženy- 220,240,260,280,300,310...cm
Časový program:
12.10 5000 m chôdza M, Ž
12.50 SLAVNOSTNÉ OTVORENIE
13.00 400 m prek. M
žrď M
13.15 400 m prek. Ž
výška Ž
13.30 100 m M
13.40 100 m Ž
13.50 800 m M
14.00 800 m Ž
14.10 3000 m prek. M
14.30 3000 m prek. Ž
14.45 200 m M
14.55 200 m Ž
výška M
15.05 1500 m M
15.15 1500 m Ž
15.30 110 m prek. M
15.45 100 m prek. Ž
žrď Ž
16.00 400 m M
16.15 400 m Ž
16.30 5000 m M
16.50 5000 m Ž
17.25 4 x 100 m M
17.30 4 x 100 m Ž
17.45 4 x 400 m M
18.00 4 x 400 m Ž

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

Hlavní partneri podujatia:

Ďalší partneri podujatia:

