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Majstrovstvá sveta dorastencov (Nairobi – Keňa)  

12. – 16.7.2017  

 

                                                                                                   

                       Limity: 

Dorastenci   Dorastenky 

 IAAF  SAZ Disciplína SAZ IAAF 

10,85 10.74 100 m 11.94 12,15 

22,05 21.54 200 m 24.24 25,15 

49,25 48,04 400 m 55,54 57,00 

1:54,25 1:51,00 800 m 2:08.50 2:13,50 

3:58,50 3:54,14 1500 m 4:27.00 4:33,00 

8:42,00  8:30,00 3000 m 9:40.00 9:46,00 

14,15  13,94 110/100 m prek. 14,04 14,25 

54,75 53,04 400 m prek. 60,00 62,25 

6:03,00 5:53,00 2000 m prek. 6:45,00 7:10,00 

47:00,00 46:00.00 10 000/5 000 m chôdza 24:30 25:00 

bez limitu viď príloha štafeta  mix viď príloha bez limitu 

-  - sedemboj  5050 5000 

6550 6600 desaťboj  - - 

206 208 skok do výšky 179 177 

470 480 skok o žrdi 3.85 380 

7,25 735 skok do diaľky 605 600 

14,90 15,10 trojskok 12,80 12,50 

18,20/5kg/ 18.80 vrh guľou 15,50 15,40 

55,50/1.5kg/ 57.00 hod diskom 45,00 44,00 

67,00/5kg/ 70.00 hod kladivom 62,00 60,00 

66,00/700g/ 69.00  hod oštepom 51.00 49,00 

 

Kandidáti účasti: 

Žilavý Marcel, Benda Jakub, Hronček Lukáš, Danáč Daniel,  Zapletalová Emma, Murcko Oliver,  

Greguš Jaroslav, Ralík Maroš, Paulíny Andrej,  Vašičkanin Marek, Voľanský Radoslav,  Sedlák 

Samuel, Kováč Daniel, Konôpka Miloslav , Havlík Marek , Kršiak Ján , Kubiš Ľubomír, Stachová 

Anita , Majzlíková Kristína, Vrecková Michaela                              
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Základná informácia 

Nepovinné doporučené očkovania  
- Žltá zimnica, 
- hepatitída A, 
- rutinné očkovanie je potrebné si preveriť platnosť vakcíny proti: záškrtu, detskej obrne, 

tetanu a spálničkám, 

 Pred  účasťou na samotných pretekoch je plánovaný aklimatizačný pobyt, ktorého organizačné 
zabezpečenie bude zverejnené s dostatočným časovým predstihom. 

Podmienka účasti: 

- splnený limit IAAF – so spoluúčasťou v termíne od 01.01.2017 do 25.06.2017, 
- splnený limit SAZ v termíne od 01.01.2017 do 25.06.2017, 
- podpísaný informovaný súhlas rodičov  resp. zákonných zástupcov k účasti na tomto 

podujatí,  
- cestovný pas, ktorého platnosť musí byť aspoň o 6 mesiacov dlhšia než doba plánovaného 

pobytu, 

Každá členská federácia môže prihlásiť:  

- pretekárov a pretekárky ročníkov narodenia 2000 a 2001 

- v každej individuálnej disciplíne dvoch pretekárov so splneným entry limitom, ktorí môžu i 
štartovať 

- pre štafetové preteky troch chlapcov a tri dievčatá, štartovať môžu štyria 
 

Nominácia:  26.06.2017 

V prípade, že limit IAAF splnia viac ako 2 atléti, je nominácia na MS nasledovná: 

1. atléti, ktorí splnili limit SAZ 

2. majster SR. 

3. najlepší výkon do 25.06. 2017 

 

V prípade splnenia limitu IAAF si pretekár hradí spoluúčasť vo výške maximálne 600.- Euro. Finančnú 

čiastku určenú SAZ zložia účastníci na účet SAZ po nominácii. V prípade, že sa pretekár umiestni do 

16. miesta na MS, SAZ vráti pretekárovi náklady na účasť. Rovnako, ak na MS dosiahne limit SAZ. 

Do štafiet budú nominovaní pretekári, ktorí boli členmi štafety, ktorá splnila vypísaný limit. Možná je 

aj nominácia náhradníka, ktorého určí tréner zodpovedný za danú štafetu s prihliadnutím výkonnosti 

pretekárov v roku 2016 a 2017. Taktiež je možná nominácia štafety pokiaľ 3 pretekári splnia limit 

v individuálnej disciplíne pričom ďalší pretekár a náhradník bude navrhnutý trénerom zodpovedným 

za danú štafetu na základe výkonnosti v roku 2016 a 2017.  

 

 

 


