MLÁDEŽNÍCKA ATLETIKA
= BRÁNA K OLYMPIÁDE
28.12.2012

PROPOZÍCIE
podujatí pre registrovanú atletickú mládež
zo stredoeurópskeho regiónu
ZÁMER
Rozšíriť možnosti súťaženia pre mladých slovenských atlétov registrovaných v Slovenskom
atletickom zväze v kvalitnej medzinárodnej konkurencii pretekárov zo stredoeurópskeho regiónu,
predovšetkým z Česka, Maďarska a Rakúska.
Podporiť súťažné aktivity mládeže aj z tých oblastí SR, v ktorých nemajú vhodné celoročné podmienky na prípravu a pretekanie sa v krytých halách.
Konaním podujatí v bratislavskej hale ELÁN, ktorá ako jediná na Slovensku spĺňa medzinárodné
kritéria, vytvoriť pre pretekárov technické a organizačné podmienky na porovnateľnej úrovni s
najvýznamnejšími mládežníckymi zahraničnými podujatiami.
Širokým výberom disciplín umožniť atlétom súťažiť aj v menej vypisovaných nemajstrovských
disciplínach.
VZDELÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM ŠPORTU
Podujatie je ideálnym priestorom na realizáciu vzdelávania prostredníctvom športu:
- u súťažiacich ako motivácia k systematickej príprave a výchova k osvojeniu si
a dodržiavaniu organizačných zásad, pokynov a pravidiel atletiky,
- u trénerov ako praktické vzdelávanie sa v oblasti organizácie a realizácie športových
podujatí s využitím moderných technických zariadení a elektronickej komunikácie,
- u študentov Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave ako prostriedok rozširovania si teoretických poznatkov a získavania praktických zručností z organizácie pretekov a z rozhodovania v atletike pod vedením skúsených pedagógov.
PODPOROVATELIA
Slovenský olympijský výbor
Slovenský atletický zväz
REALIZÁTORI
AGENTÚRA ARCHA, s.r.o. Bratislava
A-CENTRUM, Bratislava
FTVŠ UK Bratislava – katedra atletiky
Atletický oddiel Slávia UK Bratislava
MIESTO
Športová hala ELÁN na Bajkalskej ulici 7 v Bratislave
TERMÍN A ČAS KONANIA
● 18. január 2013 - piatok od 10.00 alebo 11.00 hod. do 16:00/17.00 hod.
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VEKOVÉ KATEGÓRIE
* JUNIORI – DORAST - ŽIACTVO
Roky narodenia: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
DISCIPLÍNY
● chlapci: 60 m (A+B), 500 m, 600 m, 800 m, 1000 m, 1500 m, 60 m prekážok, 4 x 200 m,
4 x 400 m, skok do výšky, skok o žrdi, skok do diaľky, trojskok, vrh guľou (4, 5, 6 kg)
● dievčatá: 60 m (A+B), 500 m, 600 m, 800 m, 1000 m, 1500 m, 60 m prekážok, 4 x 200 m,
4 x 400 m, skok do výšky, skok o žrdi, skok do diaľky, trojskok, vrh guľou (3, 4 kg)
DOPLNKOVÉ DISCIPLÍNY
● 150 m (len žiactvo), 200 m, 300 m (len žiactvo), 400 m
V týchto disciplínach môžu súťažiť len registrovaní členovia Atletického zväzu Bratislavy.
V prípade malého počtu prihlásených účastníkov v niektorých disciplínach si usporiadateľ
vyhradzuje právo uskutočniť spoločné súťaže chlapcov a dievčat. Táto skutočnosť bude
uvedená v definitívnom časovom programe.
Všetky bežecké disciplíny sú jednokolové (na čas), s výnimkou behov na 60 m, v ktorých budú
opakované behy (série A + B).
Štart v behoch na vzdialenostiach dlhších ako 400 m je od spoločnej štartovacej čiary.
Hmotnosť náčinia je v súlade s pravidlami atletiky pre príslušnú vekovú kategóriu.
Vo vrhu guľou sa súťaží certifikovanými guľami s plášťom z gumy.
PREDBEŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM
Pred podujatím bude usporiadateľ informovať o predbežnom časovom programe vo forme poradia
konania jednotlivých disciplín v behoch a v sektoroch technických disciplín.
DEFINITÍVNY ČASOVÝ PROGRAM
Bude aktualizovaný podľa počtu prihlásených pretekárov a pretekárok. Definitívny časový program bude zverejnený na webovej stránke www.atletba.sk 16.1.2013 do 10:00 hod.
ÚČASŤ
Jeden pretekár alebo pretekárka môže štartovať najviac v dvoch disciplínach a v štafetovom
behu.
Organizátor si vyhradzuje právo neprijať prihlášku pre vysoký počet už prihlásených účastníkov.
PRIHLÁŠKY
Zasielajú slovenské oddiely najneskôr v utorok 15.1.2013 do 12:00 hod., a to výhradne
elektronickou formou s použitím pripraveného elektronického súboru odd_prihl.dat na adresu:
prihlasky.atletika@gmail.com a opis prihlášky ako prihlášky.rtf s telefonickým kontaktom a
e-mailovou adresou na: atletika@ ba.psg.sk
Zahraniční účastníci v tom istom termíne výhradne e-mailom na adresu: atletika@ba.psg.sk
Iný spôsob, termín ani čas prihlasovania usporiadateľ neakceptuje.
Prihlasovanie na mieste usporiadateľ z technických príčin nemôže akceptovať.
POTVRDENIE PRIHLÁŠKY - PREZENTÁCIA
Vedúci oddielu po príchode do haly ELÁN v dni konania podujatia skontroluje predložený výpis
zo štartovej listiny a škrty/chyby zahlási do 10:00 hod. pri hlavnom prezentačnom stole.
Dopisovanie a zmeny disciplín nie je možné z technického hľadiska uskutočniť.
ŠTARTOVÉ ČÍSLA
Pretekári a pretekárky, ktorí štartujú v technických disciplínach si vyzdvihnú štartové čísla priamo
v súťažnom sektore, pred začiatkom disciplíny a ihneď po jej skončení ich tu odovzdajú zapisovateľovi.
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Štartové čísla pre behy na ovále atletickej trate si musia vyzdvihnúť pretekári pri prezentačnom
stole umiestnenom pri bufete, a to najneskôr hodinu pred začiatkom disciplíny a po dobehnutí ich
v cieli odovzdať na to určenému zberačovi.
SPRÍSTUPNENIE HALY ELÁN
V dni podujatia bude hala otvorená od 08:00 hod.
ROZCVIČOVACIE PRIESTORY
Budú k dispozícii v dni podujatia na celej ploche haly ELÁN od 09:00 do 09:45 hod.
Počas podujatia sa budú môcť súťažiaci rozcvičovať iba vo vyhradených priestoroch na ploche
haly ELÁN.
ŠATNE
Budú k dispozícii v hale ELÁN (jedna pre chlapcov a jedna pre dievčatá) len na prezlečenie.
Za odložené veci usporiadateľ neručí.
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
Bude k dispozícii počas podujatia na ploche haly ELÁN.
OBMEDZENIA
V hale môžu pretekári používať tretry s dľžkou klincov najviac 6 mm.
Sprievod a pretekári nesúťažiaci v prebiehajúcich disciplínach sa nemôžu zdržiavať na súťažnej
ploche haly ELÁN.
ÚHRADY
Oddiely ani pretekári neplatia žiadny súťažný poplatok.
UPOZORNENIE
Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť. Pred účasťou na podujatí odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku a zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou,
pobytom a s účasťou pretekárov a ich sprievodu na podujatí.
PREDPIS
Súťaže sa konajú podľa pravidiel IAAF a týchto propozícií.
INFORMÁCIE, ŠTARTOVÉ LISTINY A VÝSLEDKY PRETEKOV
Usporiadateľ bude priebežne zverejňovať na webovej stránke www.atletba.sk
ADRESA NA KOREŠPONDENCIU
e-mail: atletika@ba.psg.sk
PREDBEŽNÉ PORADIE DISCIPLÍN
60 m A
500 m
60 m B
1500 m
60 m prekážok
600 m
800 m
1000 m
4 x 200 m
4 x 400 m

▼ ŽRĎ
VÝŠKA

▼ DIAĽKA
GUĽA
TROJSKOK
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