PROPOZÍCIE
Majstrovstvá AZB staršieho žiactva 2015
Usporiadateľ:
Termín a miesto:

Hlavní funkcionári:

Štartujú:

Atletický klub SLÁVIA UK BRATISLAVA
Štvrtok 03.09.2015 od 16:00 – atletický štadión prof. Andreja Kuchena
– Bratislava – Lafranconi
Po dohode s AK VITAL sa z technických príčin uskutočnia vybrané
disciplíny M AZB staršieho žiactva, ako súčasť 4. kola ligy AZB dorastu a
mladšieho žiactva:
o utorok 08.09. vrhačské disciplíny: hod diskom, hod kladivom
a hod oštepom – štadión OŠG
o streda 09.09. disciplíny: 300 m prek., 1500 m prek., skok o žrdi
a 4x300 m – štadión prof. Gleska – Mladá Garda
riaditeľ pretekov:
Mgr. Miroslava Kažimirová
inštruktor a vedúci rozhodca:
PaedDr. Rudolf Mada
štartér:
Ing. Miroslav Helia
časomerné zariadenie:
Ing. Milan Beliansky
technický riaditeľ:
Mgr. Adrián Novosád, PhD.
kancelária pretekov:
PaedDr. Rostislav Matoušek, CSc.
lekár:
MUDr. Alena Urvayová
PC spracovanie:
František Tóth
Ceremoniál M AZB + medaily:
zástupca VV AZB

Starší žiaci a staršie žiačky, členovia SAZ, ročník narodenia 2000 a 2001,
prípadne mladší, v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie.
Obmedzenie štartu: Pretekári a pretekárky môžu štartovať najviac v troch disciplínach.
Súčasne 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:
Na všetky disciplíny, ktoré sú v rozsahu M AZB staršieho žiactva zasielajú
atletické kluby (súpis štartov v ESO) elektronickou poštou na adresu
toth@atletikasvk.sk a gigo@gigo.sk najneskôr 01.09.2015 do 12:00 hod.
Prihlášky na disciplíny, ktoré sa konajú 08. a 09.09. prepošle usporiadateľ
M AZB AK VITAL. V prípade zmien alebo doplnkov postupujte v súlade
s pokynmi na prihlášky na 4. kolo ligy AZB dorastu a mladšieho žiactva.
Prihláška pretekára po tomto termíne sa uskutoční za poplatok 2 € +
štartovné.
Disciplíny:
Staršie žiactvo: 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m prek., 3000 m
chôdza, výška, diaľka, guľa (chlapci 4kg, dievčatá 3 kg), 4x60 m
Kancelária pretekov: Bude otvorená v prístavbe na atletickom štadióne prof. Kuchena
v stredu 03.09. 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.

Ceremoniál: Vyhlasovanie víťazov a odovzdávanie medailí sa bude konať pod patronátom
VV AZB.
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
Majstrovstvá AZB staršieho žiactva
03.09.2015 – štadión prof. Kuchena – Bratislava – Lafranconi

16:00
16:10
16:20
16:35
16:50
17:00
17:15
17:30
17:40
17:50
18:05
18:30
18:40
18:50

100 m prek. žiačky
skok do diaľky žiaci
100 m prek. žiaci
1500 m žiačky a žiaci
60 m žiačky
60 m žiaci
300 m žiačky
skok do diaľky žiačky
300 m žiaci
800 m žiačky
800 m žiaci
150 m žiačky
150 m žiaci
4x60 m žiačky
4x60 m žiaci
3000 m chôdza žiačky a žiaci

vrh guľou žiačky a žiaci

skok do výšky žiaci a žiačky

Základné výšky a zvyšovanie:
Skok do výšky: 113, 118, 123, 128, 133, 138, 143, 148, 151, ďalej po 3 cm
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, 02.07.2015
Mgr. Miroslava Kažimirová, v.r.
riaditeľ pretekov

