2. kolo ligy AZB dorastu a juniorov + mladšie žiactvo
Usporiadateľ: AZB + ŠPORT HROU Bratislava
Termín a miesto:

24.05. 2017 – 15:50, streda, športový areál prof. P. Gleska CAŠ STU.

Hlavní funkcionári
Riaditeľ pretekov:
Inštruktor + vedúci rozhodca:
Štartér:
Časomer:
Technický riaditeľ:
Kancelária pretekov:
PC spracovanie:
Lekár:
Vetromer :

Marcel Lopuchovský
Miroslava Kažimirová
Miroslav Helia
Milan Beliansky
Dag Bělák
Jana Masárová
Matúš Kompas
Barborka Cigaňová
Boris Csiba

Prihlášky:
atletické oddiely zasielajú prihlášky elektronicky mailom vo forme ESO na adresu
kompas@atletika.sk najneskôr 23.05.2017 do 12.00 hod. Po tomto termíne prihláška pretekára za
príplatok 2 € + štartovné.
Štartovné:
Ostatné kluby v AZB 2 € za registrovaného pretekára v AZB /SAZ/, kluby v SAZ /mimo AZB/ 5 €
za štart pretekára, 10 € za štart pretekára mimo SAZ alebo SR.
Štartujú:
dorastenci a dorastenky – ročník narodenia 2000 a 2001 a mladší, juniori a juniorky /1998 a 1999/ v
rozsahu pretekania vo svojej kategórii
mladší žiaci a ml. žiačky – ročník narodenia 2004 a 2005 a mladší v rozsahu pretekania vo svojej
kategórii
Disciplíny:
dorastenci /juniori/: 100m, 200m, 400m, 1000m, výška, diaľka, hod oštepom
dorastenky /jun-ky/: 100m, 200m, 400m, 1000m výška, diaľka, hod oštepom
mladší žiaci: 60m, 300m, 1000m., diaľka, výška, hod kriketovou loptičkou, 4x60m
mladšie žiačky: 60m, 300m, 1000m, diaľka, výška, hod kriketovou loptičkou, 4x60m
Kontrólne preteky: disciplíny podľa rozpisu ESO prihlášky v rozsahu pretekania tej ktorej ategórie.
Kancelária pretekov:
Bude otvorená na atletickom štadióne prof. P. Gleska v stredu 24.05.2017 o 14:45 hod. do
skončenia pretekov. Koniec prezentácie o 15:30 hod.
Štadión bude otvorený od 15:00 hod do 19:30 hod.

DRÁHA:
Dráha je na ovále 6-prúdová, v rovinke 8-prúdová ,pokrytá umelou hmotou vrátane skokanských
sektorov. Je možné použiť iba tretry s klincami do 6 mm. Pretekári sú povinní kedykoľvek túto
obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
ZÁKLADNÉ VÝŠKY:
mladšie žiačky – výška: 95,100,105,110,115,120,125,130,135,138 a ďalej po 3 cm
mladší žiaci – výška: 105,110,115,120,125,130,135,140,145,148 a ďalej po 3 cm
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:
Bude sa zdržiavať pri kancelárii pretekov.
PROTESTY:
Podľa pravidiel atletiky
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečie.

2. kolo ligy AZB dorastu a juniorov + mladšie žiactvo 24.5.2017
ČASOVÝ ROZPIS
16.00 4x60 m ml Žci

diaľka Dky + Dci + Jri + Jky + kontrolky

16.15 4x60 m ml Žky

výška Dky + Dci + Jri + Jky + kontrolky

Hod oštepom Dky + Dci + Jri + Jky + kontrolky

16:25 60m – ml Žci
16:35 60m – ml Žky+
16:45 100m Dci + Jri + kontrolky

diaľka mlŽci

16:55 100m Dky + Jky + kontrolky

kriketka mlŽky

výška mlŽci

17:23 300m mlŽci
17:33 300m mlŽky

diaľka mlŽky

17:38 400m Dci + Jri + kontrolky

kriketka mlŽci

výška mlŽky

17:44 400m Dky + Jky + kontrolky
17:50 1000m Dci + Jri + kontrolky + mlŽky
17: 57 1000m Dky + Jky + kontrolky + mlŽky
18:06 200m Dci + Jri + kontrolky
18:12 200m Dky + Jky + kontrolky
18:20 – záver pretekov

Dci – dorastenci, Dky – dorastenky,
Jri – juniori, Jky – juniorky,
mlŽci – mladší žiaci, mlŽky – mladšie žiačky
mlŽci +mlŽky v skoku do diaľky, v kriketke majú po 3 pokusy

Zmena časového programu vyhradená podľa počtu prihlásených pretekárov.
Všetky bežecké disciplíny sú ako časové behy.
Ak na disciplínu sa prihlási len 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční.

Zákaz trénovania na štadióne počas pretekov.

