5. kolo ligy AZB mladšieho žiactva a kontrolné preteky
Usporiadateľ: AK Slávia UK Bratislava
Termín a miesto: 17.09.2014, streda od 16:00 hod., štadión prof. Kuchena,
Bratislava – Lafranconi
Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov:
Ján Koštial
Vedúci rozhodca:
Rudolf Mada
Časomer:
Milan Beliansky
Technický riaditeľ:
Ladislav Joštiak
Kancelária pretekov: Imrich Ozorák
PC spracovanie:
František Tóth
Lekárska služba:
MUDr. Alena Urvayová
Prihlášky:
Na základe rozhodnutia VV SAZ o bezplatnej registrácii žiakov v SAZ usporiadateľ akceptuje
výlučne prihlášky registrovaných pretekárov (platí to aj pre kontrolné preteky) v programe
ESO. Prihlášky zasielajú atletické oddiely (súpis štartov v programe ESO) elektronickou poštou na
adresu toth@atletikasvk.sk a atletika@ba.psg.sk, najneskôr 15.09.2014 do 18:00 hod.
Štartujú:
Žiaci a žiačky – ročník narodenia 2001 a mladší
Kontrolné preteky vo vybraných disciplínach: pretekári a pretekárky – ročník narodenia 2000
a starší.
Pretekári môžu štartovať najviac v troch disciplínach.
Disciplíny:
Mladšie a najmladšie žiactvo: 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 60 m prekážok, výška, diaľka,
guľa – 2 kg alebo 3 kg (podľa vlastného výberu – vybranú hmotnosť náčinia uveďte v prihláške),
4x60 m
Kontrolné preteky: 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, výška
Kancelária pretekov:
Bude otvorená v prístavbe na atletickom štadióne prof. Kuchena v stredu 17.09.2014 od 15:00
hod. do skončenia pretekov. Koniec prezentácie je o 15:30 hod. Pred skončením prezentácie si
vedúci družstiev vyzdvihnú štartové čísla a po skončení pretekov ich odovzdajú v kancelárii
pretekov.
Štadión a šatne:
Štadión a šatne budú pre pretekárov k dispozícii od 15:15 hod. do 18:30 hod.
Šatne slúžia na prezlečenie sa. Usporiadateľ nezodpovedá za odložené veci pretekárov.

Upozornenia:
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
Zákaz trénovania na štadióne počas pretekov.
Žiadame pretekárov, aby obmedzili pohyb v budove fakulty na minimum.

Časový rozpis: 17.09.2014
16:00 60 m prekážok žiačky – žiaci výška žiačky a žiaci
16:15 60 m žiačky – žiaci
16:35 60 m KP dievčatá – chlapci
16:50 600 m žiačky a KP dievčatá diaľka žiačky a žiaci
16:55 600 m žiaci a KP chlapci
17:00 1000 m žiačky a KP dievčatá
17:10 1000 m žiaci a KP chlapci
17:20 300 m žiačky - žiaci
17:40 300 m KP dievčatá - chlapci výška KP dievčatá a chlapci
17:55 150 m žiačky – žiaci
18:15 4x60 m žiačky – žiaci

guľa žiačky a žiaci

kriketka žiačky a žiaci

Základná výška a zvyšovanie:
Žiaci: 104, 109, 114, 119, 124, 129, 134, 139, 144, 149, 153, 156 a ďalej po 3 cm
Žiačky: 99,104, 109, 114, 119, 124, 129, 134, 137 a ďalej po 3 cm
Pokyny:
V bežeckých disciplínach sa toleruje jeden chybný štart (neplatí pre kontrolné preteky!).
Všetky bežecké disciplíny sú časové behy.
V skoku do diaľky, vo vrhu guľou a v hode kriketovou loptičkou majú súťažiaci najmenej
3 pokusy.
V behu na 300 m budú pretekári, v prípade časového deficitu, štartovať od spoločnej
štartovej čiary.
Ak na disciplínu sa prihlási iba 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu časového rozpisu, podľa počtu prihlásených
pretekárov.

Bratislava, 02.09.2014
Ján Koštial, v.r.
riaditeľ pretekov

Rostislav Matoušek, v.r.
predseda AK UKBLA

