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ORGANIZAČNÉ POKYNY
Majstrovstvá SR žiakov a žiačok
Usporiadateľ:
Z poverenia SAZ zabezpečuje atletický oddiel Akademik TU Košice
Termín a miesto:
21. - 22. septembra 2013, atletický štadión TU v Košiciach, Watsonova 4/A
Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov : Ing. Vladislav Vovčko
Vedúci rozhodca : Mgr. Marián Prezbruchý
Technický delegát : Ing. Ján Gigac, František Tóth
Prihlášky:
Zasielajú atletické oddiely tak, aby prihláška bola najneskôr 19.9.2013 (štvrtok) do 12.00 hod. elektronickou formou doručená na
adresu: akademik.atlet@tuke.sk.
Poznámka: Usporiadateľ má právo po dohode s technickým delegátom prihlášku pretekára neprijať z dôvodov, ktoré by
mali vplyv na technické usporiadanie pretekov.
Štartovné:
Pri potvrdení štartu pretekára zaplatí oddiel – klub usporiadateľovi štartovné 2 € za pretekára.
Štartujú:
Pretekári a pretekárky ročníky narodenia 1998 a 1999, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie. Môžu
štartovať len tí pretekári, ktorí boli včas prihlásení.
Pretekári a pretekárky v kategóriách žiakov nemôžu v jeden deň štartovať v dvoch disciplínach dlhších ako 400 m.
Pretekári a pretekárky v kategóriách žiakov môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach.
Disciplíny:
Žiaci - 60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 100m pr., 200m pr., 1500m pr., 3000m chôdza, diaľka, výška, žrď, guľa 4kg, disk 1kg,
oštep 600g, kladivo 4kg, 4x60m, 4x300m,
žiačky - 60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 100m pr., 200m pr., 1500m pr., 3000m chôdza, diaľka, výška, žrď, guľa 3kg, disk 1kg,
oštep 500g, kladivo 3kg, 4x60m, 4x300m.
Kancelária pretekov:
Bude otvorená na štadióne v sobotu od 12.00 hod. a v nedeľu od 8.30 hod. do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej
prihlášky možno urobiť najneskôr 1 hodinu pred začiatkom prvej disciplíny príslušného poldňa.
Za každú zmenu oproti pôvodnej prihláške vyberá usporiadateľ poplatok (odhláška 1 €, prihláška 3 €, nenastúpenie na štart po
uzatvorení prihlášok 7 €). Najneskôr 1 hodinu pred začiatkom prvej disciplíny v príslušnom poldni 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.
Šatne:
Sú k dispozícii v tribúne štadióna v obmedzenom množstve. Sú určené len na prezlečenie. Za prípadné straty usporiadateľ
nezodpovedá.
Rozcvičovanie:
Bude možné na vedľajšej tartanovej rovinke.
Prezentácia:
Pretekári sa musia pred súťažou prezentovať v priestoroch pre prezentáciu, umiestnených pri rozcvičovacej tartanovej rovinke.
Odtiaľ budú spoločne odvedení na disciplínu. Prezentácia končí 20 minút pred začiatkom disciplíny.
Štartové čísla:
Obdržia vedúci výprav pri potvrdení štartu. Štartové čísla musí mať pretekár pripevnené na pretekárskom drese tak, aby boli počas
celej súťaže dobre čitateľné. Umiestnenie a pripevnenie štartových čísel bude kontrolované pri prezentácii.
Vyvesovanie zápisov a výsledkov:

Bude na tabuli pod tribúnou a pri prezentácii.
Váženie náčinia:
Bude prebiehať vždy v rozmedzí 60 - 30 min. pred začiatkom disciplíny v drevenom sklade vľavo od tribúny štadióna. Po
prevážení bude náčinie ponechané priestoroch váženia a bude usporiadateľom dodané priamo do sektoru.
Dráha, sektory:
Osem prúdová dráha, na dráhe a všetkých sektoroch je položený umelý povrch zn. CONIPUR. Je možné použiť iba tretry s
klincami do 9 mm. Pretekári sú povinní používať tretry s klincami na tartan a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť
rozhodcom na kontrolu.
Lekár pretekov:
Bude sa nachádzať vo vyhradenom priestore na tribúne štadióna.
Vyhlasovanie víťazov:
Bude uskutočňované priebežne do 20 minút po skončení disciplíny. Prví traja pretekári sa dostavia k vyhlasovaniu víťazov na
určené miesto pod tribúnou, podľa pokynov usporiadateľa.
Ubytovanie:
Usporiadateľ zabezpečí ubytovanie pre
pretekárov a funkcionárov
oddielov, ktoré si toto záväzne objednajú na
akademik.atlet@tuke.sk, resp. 0918488871 a zaplatia do 19.09.2013 do 12,00 hod. na číslo účtu : 0109254274/0900, SLSP
Košice, variabilný symbol : 10, správa pre prijímateľa – skratka oddielu používaná v SAZe.
Ubytovanie je zabezpečené : Ubytovňa, Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice, cena ubytovania je 10,60 €/osobu/noc, Hostel
Barno, Tolstého 22, 040 01 Košice, cena ubytovania je 13,50 €/osobu/noc.
Stravovanie usporiadateľ nezabezpečuje.
Zvyšovanie:
žiačky - výška: 140, 145, 150, 154, 158, 161, 164, 166 a ďalej po 2cm
- žrď : 180, 190, 200, 210 a ďalej po 10 cm
žiaci
- výška: 155, 160, 165, 169, 173, 177, 180, 183, 186 a ďalej po 2 cm
- žrď : 240, 260, 280, 300, 310, 320 a ďalej po 10 cm
Časový program:
Sobota 21. septembra 2013
14.00 60 m
ŽciR
14.20 60 m
ŽkyR
14.50 200 m prek. ŽciF
15.05 200 m prek. ŽkyF
15.20 60 m
ŽciF
15.25 60 m
ŽkyF
15.35 300 m ŽciF
15.50 300 m ŽkyF
16.05 1500 m ŽciF
16.10
16.20 1500 m ŽkyF
16.35 4x60m ŽkyF
16.50 4x60 m ŽciF
17.10 3000 m chôdza ŽciF
17.35 3000 m chôdza ŽkyF
Nedeľa 22. septembra 2013
10.00 100 m prek ŽciR
10.15 100 m prek. ŽkyR
10.30 150 m ŽciR
10.45 150 m ŽkyR
11.05 800 m Žci F
11.20 800m ŽkyF
11.35 100 m prek. ŽciF
11.45 100 m prek ŽkyF
11.55 150 m ŽciF
12.00 150 m ŽkyF
12.10 1500 m prek. ŽciF
12.20 1500 m prek. Žky F
12.45 4x300 m ŽciF
13.00 4x300 m ŽkyF

žrď Žky

diaľka žky

oštep Žci

kladivo Žci

kladivo Žky
žrď Žci

diaľka Žci

oštep Žky
guľa Žci

guľa Žky

disk Žky
výška Žky

disk Žci
výška Žci

Upozornenie:
Finále v behoch sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia rozbehy.

