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M-AZB v hale 2016

Propozície a časový rozpis na otvorené M - AZB starších mladších a najmladších
žiakov v hale pre rok 2016 (16.01.2016)
Usporiadateľ / Organizer:
Termín pretekov / Date:
Miesto pretekov / Site:
GPS:

Atletický zväz Bratislavy
www.atletikasvk.sk
sobota 16.01.2016 o 10:00 hod.
atletická hala Elán, Bajkalská ul., Bratislava, Slovakia
48°09'51.31"N 17°08'25.47"E

Funkcionári / Meeting organization board
Riaditeľ pretekov / Meeting director:
Vedúci rozhodca / Chef referee:
Technický riaditeľ / Technical issues:
Tajomník pretekov:

Igor Gavenčiak
Rudolf Mada
Dag Bělák
Elena Malatinová

Prihlášky
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: www.hrdosport.sk/Account/Login
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 14.1.2016 /štvrtok/ do 20,00 hod. Po
tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Na prihlasovanie do systému prihlášok
použite e-mail a vygenerované heslo zaslané na Váš e-mail z portálu www.hrdosport.sk .
V prípade problémov s prihlasovaním na portál www.hrdosport.sk kontaktujte prosím p. R.
Hrbáčka, hrbacek@hrdosport.sk , mobil: 0903568022. Podrobný návod na postup prihlasovania
nájdete na nasledovnom linku: www.hrdosport.sk/Content/results/2016/Manual.pdf .
Kancelária pretekov
Bude otvorená v hale od 08:30 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť
najneskôr do 09:20 do predloženého výpisu zo štartovej listiny po kluboch a do tohto času musí
byť potvrdený štart každého pretekára. Prezentácia sa uskutoční po kluboch /1 poverená
osoba/, kde budú pridelené aj štartovné čísla.
Kategórie a disciplíny
Najml. žiaci (2005-2006):
Najml. žiačky (2005-2006):
Mladší žiaci (2003-2004):
Mladšie žiačky (2003-2004):
Starší žiaci (2001-2002):

60m, 150m, 300m, 800m, 60m prek., výška, diaľka, guľa 3 kg
60m, 150m, 300m, 800m, 60m prek., výška, diaľka, guľa 3 kg
60m, 150m, 300m, 800m, 60m prek., výška, diaľka, guľa 3 kg
60m, 150m, 300m, 800m, 60m prek., výška, diaľka, guľa 3 kg
60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 60m prek., výška, diaľka, žrď,
guľa 4 kg
Staršie žiačky (2001-2002): 60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 60m prek., výška, diaľka, žrď,
guľa 3 kg
Chôdza všetkých kategórií sa uskutoční 31.01.2016 počas Elán mítingu v rámci M-SR v chôdzi.
Postup do finále
60m FA Žci, Žky –
postupuje 8 pretekárov podľa časov z rozbehov, z klubov v AZB.
60m FB Žci, Žky –
postupuje 8 pretekárov podľa časov z rozbehov /mimo pretekárov z FA/.
60m FA ml. Žci, ml. Žky – postupuje 8 pretekárov podľa časov z rozbehov, z klubov v AZB.
60m FB ml. Žci, ml. Žky – postupuje 8 pretekárov podľa časov z rozbehov /mimo pretek. z FA/.
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Postupové výšky
Žiaci výška: 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, až do 170 a ďalej po 3 cm
žrď : 160, 180, 200, 220, 240, až do 300 a ďalej po 10 cm, ... 5 cm
Žiačky výška: 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, až do 150, a ďalej po 3 cm
žrď : 160, 180, 200, 220, 240, až do 300 a ďalej po 10 cm, ... 5 cm
Štartovné a poplatky / Fees:
Riadne a včas prihlásení pretekári zaplatia / Basic tariff (registration on time):
Pretekári z AZB /klub podieľajúci sa na pretekoch/:
0 €/pretekára
Pretekári z AZB/klub nepodieľajúci sa na pretekoch/:
2 €/štart
Pretekári z inej oblasti SR registrovaní v SAZ:
2 €/štart
Pretekári zo SR neregistrovaní v SAZ:
5 €/štart
Pretekári mimo SR / foreign
6 €/event
Prihlášky na mieste / Fees on site: základná tarifa + 5 € / basic tariff + 5 €
Záloha za štartovné čísla pre pretekárov 10 € za klub /vráti sa po odovzdaní všetkých čísiel/.
Zabezpečenie Rozhodcov + Technickej čaty:
štart (4xR + 1x spojka = 5 osôb)
cieľ (3xR + 2xR úsekový + 1x spojka = 6 osôb)
skok do diaľky + trojskok (4xR +2xTČ = 6 osôb)
skok do výšky (4xR +1xTČ)
skok o žrdi (3xR +2xTČ) / + R úsekový
vrh guľou (4xR + 2xTČ)
prekážky + bloky (5xTČ) + TČ na halu
prezentácia + vyhodnotenie – medaile /5 osôb/

–
–
–
–
–
–
–
–

INTER /4/ + MACRA /1/
UKBLA /3/ + MACRA /3/
ACMAL /6/
STUBA /5/
AKVBA /3/ + UKBLA /2/
VITAL /6/
ASHBA /5/ + ďalší klub ?
KRYHA /5/

Technické ustanovenia:
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických
disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
Organizátor si vyhradzuje právo neprijať prihlášku pretekára na disciplínu vzhľadom na veľký
počet štartujúcich /najmä 150m, 200m, 300m, 400m /.
Odrazová doska na trojskok bude 9 m pre ženské a 11 m pre mužské kategórie.
Záverečné ustanovenia:
Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel atletiky IAAF s
rešpektovaním týchto propozícií. Tretry môžu mať klince o dĺžke 6 mm (pravidlá IAAF pre halu,
vzdialenosť od hrotu po najvyšší výstupok tretry). Na ploche sa môže zdržiavať len v športovej
obuvi.
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Propozície a časový rozpis na otvorené M - AZB starších mladších a najmladších
žiakov v hale pre rok 2016 (16.01.2016)
08.00
Otvorenie haly
08.30 – 9.20 prezentácia po kluboch
09.00
Rozcvičenie /ovál + časť rovinky/
09.50
Otvorenie pretekov
guľa Žky + ml. Žky (3kg)
10.00
1500m Žky F
diaľka Žci + ml. Žci
výška Žky + ml. Žky
10.05
1500m Žci F
10.10
60m prek. Žky + ml. Žky F
10.20
60m prek. Žci + ml. Žci F
10.30
60m Žky + ml. Žky R
11.00
60m Žci + ml. Žci R
11.20
guľa Žci + ml. Žci (4kg+3kg)
11.30
300m Žky + ml. Žky F
výška Žci + ml. Žci
11.55
300m Žci + ml. Žci F
diaľka Žky + ml. Žky
12.20
60m Žky + ml. Žky F (A, B)
12.30
60m Žci + ml. Žci F (A, B)
12.40
800m Žky + ml. Žky F
12.50
800m Žci + ml. Žci F
žrď Žky, Žci, Dci, Dky, Jky, Jri, Ž, M
13.00
150m Žky + ml. Žky F
13.30
150m Žci + ml. Žci F
14.00
Vyhodnotenie žiakov (mimo plochy)
Legenda:
Žci – starší žiaci, ml. Žci – mladší žiaci + najmladší žiaci
Žky – staršie žiačky, ml. Žky – mladšie žiačky + najmladšie žiačky
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Propozície a časový rozpis na otvorené M - AZB dorastencov, juniorov
a dospelých v hale pre rok 2016 (16.01.2016)
Usporiadateľ / Organizer:
Termín pretekov / Date:
Miesto pretekov / Site:
GPS:

Atletický zväz Bratislavy
www.atletikasvk.sk
sobota 16.01.2016 o 14:00 hod.
atletická hala Elán, Bajkalská ul., Bratislava, Slovakia
48°09'51.31"N 17°08'25.47"E

Funkcionári / Meeting organization board
Riaditeľ pretekov / Meeting director:
Vedúci rozhodca / Chef referee:
Technický riaditeľ / Technical issues:
Tajomník pretekov:

Igor Gavenčiak
Rudolf Mada
Dag Bělák
Elena Malatinová

Prihlášky
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: www.hrdosport.sk/Account/Login
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 14.1.2016 /štvrtok/ do 20,00 hod. Po
tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Na prihlasovanie do systému prihlášok
použite e-mail a vygenerované heslo zaslané na Váš e-mail z portálu www.hrdosport.sk .
V prípade problémov s prihlasovaním na portál www.hrdosport.sk kontaktujte prosím p. R.
Hrbáčka, hrbacek@hrdosport.sk , mobil: 0903568022. Podrobný návod na postup prihlasovania
nájdete na nasledovnom linku: www.hrdosport.sk/Content/results/2016/Manual.pdf .
Kancelária pretekov
Bude otvorená v hale od 08:30 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť
najneskôr do 09:20 do predloženého výpisu zo štartovej listiny po kluboch a do tohto času musí
byť potvrdený štart každého pretekára. Prezentácia sa uskutoční po kluboch /1 poverená
osoba/, kde budú pridelené aj štartovné čísla.
Kategórie a disciplíny
Dorastenci (1999-2000):

60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m prek., výška,
diaľka, trojskok, žrď, guľa 5 kg,
Dorastenky (1999-2000):
60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m prek., výška,
diaľka, trojskok, žrď, guľa 3 kg
Muži + juniori (1998 + >):
60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m prek. (100cm
juniori), výška, diaľka, trojskok, žrď, guľa 7,26 kg (6 kg juniori)
Ženy + juniorky (1998 + >): 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m prek., výška,
diaľka, trojskok, žrď, guľa 4 kg
Chôdza všetkých kategórií sa uskutoční 31.01.2016 počas Elán mítingu v rámci M-SR v chôdzi.
Postup do finále
60m FA Dci, Dky –
60m FB Dci, Dky –
60m FA M, Ž –
60m FB M, Ž –

postupuje 8 pretekárov podľa časov z rozbehov, z klubov v AZB.
postupuje 8 pretekárov podľa časov z rozbehov /mimo pretekárov z FA/.
postupuje 8 pretekárov podľa časov z rozbehov, z klubov v AZB.
postupuje 8 pretekárov podľa časov z rozbehov /mimo pretekárov z FA/.

5

M-AZB v hale 2016
Postupové výšky
Dorastenci
Dorastenky
Muži + Juniori
Ženy+Juniorky

výška:
žrď:
výška:
žrď:

140, 145, 150, 155, 160 až do 195 a ďalej po 3 cm
200, 220, 240, 260 až do 340 a ďalej po 10 cm
130, 135, 140, 145, 150 až po 165 a ďalej po 3 cm
180, 200, 220, 240 až do 300 a ďalej po 10 cm

výška:
žrď:
výšky:
žrď:

150, 155, 160, 165, 170 až do 195 a ďalej po 3 cm
260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 a ďalej po 10 cm
140, 145, 150, 155, 160, 165 a ďalej po 3 cm
220, 240, 260 až do 320 a ďalej po 10 cm

Štartovné a poplatky / Fees:
Riadne a včas prihlásení pretekári zaplatia / Basic tariff (registration on time):
Pretekári z AZB /klub podieľajúci sa na pretekoch/:
0 €/pretekára
Pretekári z AZB/klub nepodieľajúci sa na pretekoch/:
2 €/štart
Pretekári z inej oblasti SR registrovaní v SAZ:
2 €/štart
Pretekári zo SR neregistrovaní v SAZ:
5 €/štart
Pretekári mimo SR / foreign
6 €/event
Prihlášky na mieste / Fees on site: základná tarifa + 5 € / basic tariff + 5 €
Záloha za štartovné čísla pre pretekárov 10 € za klub /vráti sa po odovzdaní všetkých čísiel/.
Zabezpečenie Rozhodcov + Technickej čaty:
štart (4xR + 1x spojka = 5 osôb)
cieľ (3xR + 2xR úsekový + 1x spojka = 6 osôb)
skok do diaľky + trojskok (4xR +2xTČ = 6 osôb)
skok do výšky (4xR +1xTČ)
skok o žrdi (3xR +2xTČ) / + R úsekový
vrh guľou (4xR + 2xTČ)
prekážky + bloky (5xTČ) + TČ na halu
prezentácia + vyhodnotenie – medaile /5 osôb/

–
–
–
–
–
–
–
–

INTER /4/ + MACRA /1/
UKBLA /3/ + MACRA /3/
ACMAL /6/
STUBA /5/
AKVBA /3/ + UKBLA /2/
VITAL /6/
ASHBA /5/ + ďalší klub ?
KRYHA /5/

Technické ustanovenia:
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických
disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
Organizátor si vyhradzuje právo neprijať prihlášku pretekára na disciplínu vzhľadom na veľký
počet štartujúcich /najmä 150m, 200m, 300m, 400m /.
Odrazová doska na trojskok bude 9 m pre ženské a 11 m pre mužské kategórie.
Záverečné ustanovenia:
Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel atletiky IAAF s
rešpektovaním týchto propozícií. Tretry môžu mať klince o dĺžke 6 mm (pravidlá IAAF pre halu,
vzdialenosť od hrotu po najvyšší výstupok tretry). Na ploche sa môže zdržiavať len v športovej
obuvi.
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Propozície a časový rozpis na otvorené M - AZB dorastencov, juniorov
a dospelých v hale pre rok 2016 (16.01.2016)
12.50
žrď Žky, Žci, Dci, Dky, Jky, Jri, Ž, M
08.30 – 09.20 prezentácia po kluboch
13.00
Rozcvičenie /rovinka/
14.00
3000m M, Jri, Dci
diaľka Ž, Jky, Dky
výška M, Jri, Dci
14.15
3000m Ž, Jky, Dky
14.30
60m pr. M, Jri, Dci F
14.45
60m pr. Ž, Jky, Dky F
15.00
60m M, Jri, Dci R
15.30
60m Ž, Jky, Dky R
guľa M, Jri, Dci (7+6+5kg) /po skončení žrdi M/
16.00
800m M, Jri, Dci
diaľka M, Jri, Dci
výška Ž, Jky, Dky
16.10
800m Ž, Jky, Dky
16.20
60m M, Jri F A,B
16.25
60m Dci F A,B
16.30
60m Ž, Jky F A,B
16.35
60m Dky F A,B
16.40
400m M, Jri, Dci
17.05
400m Ž, Jky, Dky
guľa Ž, Jky,Dky (4kg+3kg) /po skončení guľa M/
17.30
1500m M, Jri, Dci
17.40
1500m Ž, Jky, Dky
17.50
200m M, Jri, Dci
18.00
trojskok M, Jri, Dci, Ž, Jky, Dky /po skončení diaľky M/
18.20
200m Ž, Jky, Dky
18.10
Vyhodnotenie dorastencov (mimo plochy)
18.50
Koniec pretekov
Legenda:
M – muži, Jri –juniori, Dci –dorastenci
Ž – ženy, Jky –juniorky, Dky –dorastenky

