PROPOZÍCIE
3. kolo ligy AZB staršieho žiactva a kontrolné preteky
Usporiadateľ:
Termín a miesto:

Atletický klub SLÁVIA UK BRATISLAVA
streda 03.06.2015 od 16:00 – atletický štadión prof. Andreja Kuchena –
Bratislava – LAFRANCONI
Hlavní funkcionári: riaditeľ pretekov:
PaedDr. Rostislav Matoušek, CSc.
inštruktor a vedúci rozhodca:
PaedDr. Rudolf Mada
štartér:
Ing. Miroslav Helia
časomerné zariadenie:
Ing. Milan Beliansky
technický riaditeľ:
Mgr. Adrián Novosád, PhD.
kancelária pretekov + rozhlas:
Imrich Ozorák
PC spracovanie:
zabezpečí usporiadateľ
lekár:
MUDr. Alena Urvayová
riadiaci súťaže:
Ing. Igor Gavenčiak
Štartujú:
Starší žiaci a staršie žiačky, členovia SAZ, ročník narodenia 2000 a 2001,
prípadne mladší, v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie.
Kontrolné preteky: ostatní pretekári v rozsahu pretekania sa svojej vekovej
kategórie.
Obmedzenie štartu: Pretekári a pretekárky môžu štartovať najviac v troch disciplínach.
Pretekári a pretekárky v kategóriách žiactva, dorastu a juniorstva nemôžu
štartovať v dvoch disciplínach dlhších ako 400 m.
Štartovné:
Pretekári registrovaní v SAZ, členovia klubov AZB, ktoré sa podieľajú na
usporiadaní kôl ligy AZB štartujú bez poplatku.
Štartovné pre pretekárov z klubov AZB, ktoré sa nepodieľajú na usporiadaní
kôl ligy AZB je 5 €.
Štartovné pre ostatných pretekárov je 5 € za každý štart.
Prihlášky:
Zasielajú atletické kluby (súpis štartov v ESO) elektronickou poštou na adresu
atletika@ba.psg.sk a gigo@gigo.sk najneskôr 01.06.2015 do 24:00 hod. Po
uvedenom termíne usporiadateľ nebude akceptovať žiadne ďalšie prihlášky.
Disciplíny:
Staršie žiactvo: 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m prekážok, 3000 m
chôdza, skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou (chlapci 4kg, dievčatá 3 kg),
4x60 m
Vrhačské disciplíny: hod diskom, hod kladivom a hod oštepom sa uskutočnia
v utorok 02.06. na štadióne OŠG – usporiadateľ AK VITAL
Kontrolné preteky: 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, skok do výšky, skok do diaľky
Kancelária pretekov: Bude otvorená v prístavbe na atletickom štadióne prof. Kuchena
v stredu 03.06. od 15:00 do skončenia pretekov. Koniec prezentácie je o 15:30
hod. Do tohto termínu si vyzdvihnú vedúci družstiev štartové čísla pre svojich
pretekárov.
Upozornenie: Štadión bude pre pretekárov k dispozícii od 15:00 do 19:00 hod.
Šatne v budove FTVŠ UK slúžia pretekárom iba na prezlečenie sa.
Usporiadateľ neručí za prípadné straty vecí.
Žiadame pretekárov, aby obmedzili pobyt v budove FTVŠ UK na minimum.
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo!

ČASOVÝ ROZPIS
3. kolo ligy AZB staršieho žiactva a kontrolné preteky
03.06.2015 – štadión prof. Kuchena – Bratislava – Lafranconi
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100 m prekážok Žci + KP
skok do diaľky Žky+KP
skok do výšky Žci+KP
100 m prekážok Žky + KP
1500 m Žci + KP
1500 m Žky + KP
60 m Žci + KP
60 m Žky + KP
skok do diaľky Žci+KP
skok do výšky Žky+KP
300 m Žci
300 m Žky
800 m Žci+KP
800 m Žky+KP
vrh guľou Žci+Žky
150 m Žci+KP
150 m Žky+KP
3000 m chôdza Žci+Žky+KP
4x60 m Žci + Žky

Základné výšky a zvyšovanie latky v skoku do výšky určí usporiadateľ pred začiatkom súťaže,
s prihliadnutím na ustanovenia súťažného poriadku a výkonnostnú úroveň súťažiacich.
Poznámky:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu časového rozpisu podľa počtu prihlásených
pretekárov na jednotlivé disciplíny.
V prípade, že sa na disciplínu prihlási iba jeden pretekár, disciplína sa neuskutoční.
V priebehu pretekov platí zákaz voľného pohybu osôb na súťažnej ploche a na štadióne zákaz
trénovania.
Bratislava, 15.05.2015
PaedDr. Rostislav Matoušek, CSc., v.r.
riaditeľ pretekov

