Majstrovstvá SR vo viacboji ml. žiakov a ml. žiačok
Usporiadateľ:
Termín:
Miesto:
Organizačný výbor:

Z poverenie SAZ zabezpečuje Slávia ŠŠ Trenčín
12. júna 2016 v nedeľu o 10:30 hod.
Atletický štadión Slávia ŠŠ Trenčín, Staničná 6
Riaditeľ pretekov:
Ivan Peťovský
Vedúci rozhodca:
Milan Sulety
Technický delegát: František Tóth
Časomiera:
ZsAZ
Prihlášky:
Atletické oddiely podávajú prihlášku tak, aby najneskôr 9. júna 2016 o
18.00hod. bola elektronická prihláška doručená na emailovú adresu:
toth@atletikasvk.sk Prijatie prihlášky Vám bude potvrdené e-mailom
najneskôr do 20.00 hod. Technický delegát má právo po dohode s
usporiadateľom neprijať prihlášku pretekára, ktorého štart by mohol
nepriaznivo ovplyvniť technické usporiadanie pretekov.
Štartujú:
Pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2003 a mladší v rozsahu
pretekania vo svojej vekovej kategórie. Všetci pretekári a pretekárky
musia byť členmi Slovenského atletického zväzu.
Disciplíny:
5boj mladší žiaci a mladšie žiačky
Kancelária pretekov: Bude otvorená na štadióne od 8.30 hod. do ukončenia pretekov. Do
9.30 hod. musí byť potvrdený štart každého pretekára a prihlášky sa
uzatvoria. Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie pretekára na
štart znamená podľa pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších
súťaží.
Štartovné:
Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € za pretekára.
Odhlásenie pretekára na mieste 7 Eur. Pretekári štartujú na náklady
vysielajúcej zložky.
Prezentácia na disciplíny: Prezentácia pre všetky disciplíny bude umiestnená pri bočnom
vstupe na štadión a označená nápisom „Prezentácia“. V bežeckých
disciplínach končí 15 min. pred začiatkom disciplíny, v technických
disciplínach končí prezentácia 25 min. pred začiatkom disciplíny.
Kontrola náčinia:
Končí 1 hodinu pred začiatkom prvej disciplíny na „Prezentácii“.
Protesty:
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v
niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi
disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom vyhlásení
výsledkov danej disciplíny (ods.2 a 3 pravidla 146 Pravidiel atletiky) –
výsledky budú uverejnené na vývesnej tabuli. Odvolanie proti
rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny sa musí podať jury písomne
do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu
disciplíny (ods. 5 pravidla 146 Pravidiel atletiky). Odvolanie musí byť pri
M - SR doložené vkladom vo výške 10 €.
Šatne:
V budove štadióna.ŠG,ŠDomova. Za prípadné straty usporiadateľ
neručí.

Tituly:

Víťaz každej disciplíny získava titul: Majster SR na rok 2016. Pretekári
na 1.- 3. mieste dostanú medailu a diplom. Titul a medaily sa udeľujú
iba v prípade, že preteky začali najmenej traja pretekári. Majstrom SR a
medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ.
Ubytovanie:
Objednávanie na ubytovanie prosím zasielať písomne na E-mail :
milansulety@gmail.com do 5.6.2016
Rôzne:
Dráha 4 prúdová umelohmotná ,cieľová rovinka 6 prúdová ,
rozcvičovanie pretekárov je povolené na vedľajšej ploche. Povolená
dĺžka klincov je 6mm.
Záverečné ustanovenie:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a súťažného poriadku SAZ
2016
Časový rozpis:
10,30
60 mpr.Žky
11,00
60 mpr.Žci
11,30
loptička Žky
12,30
loptička Žci
12,45
60 m Žky
14,00
60 m Žci
14,00
diaľka Žky
15,00
diaľka Žci
15,30
600m Žky
16,15
600m Žci
16,00
Vyhlasovanie výsledkov Žky
16,30
Vyhlasovanie výsledkov Žci

