
OZNAM KM SAZ . 
 

KM SAZ v apríli a v máji  2014  organizuje spoločný výjazd pretekárov v mládežníckych kategóriách. 

1., 27. apríl  2014    Medzinárodné atletické preteky  TISZAÚJVÁROS   HUN  

2.,  10. máj   2014   Olympic Hopes      SVITAVY              ČR 

D I S C I P L Í N Y  MÍTINGOV PRE MLÁDEŽ 
SVITAVY Olympijské nádeje  

chlapci ročník 1997 = 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m prekážok, 400 m prekážok,  skok do výšky, vrh 

guľou (5 kg), hod diskom (1,5 kg) 

chlapci ročník 1998 = 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m prekážok, 400 m prekážok, skok do výšky, vrh 

guľou (5 kg), hod diskom (1,5 kg), hod kladivom (5 kg) 

chlapci ročník 1999 = 100 m, 400 m, 1500 m, skok do výšky, hod kladivom (5 kg) 

Dievčatá ročník 1997 = 100 m, 200 m, 800 m, 100 m prekážok, 400 m prekážok, 2000 m prekážok, 

skok do diaľky, vrh guľou (3 kg), hod oštepom (500 g), hod kladivom (3 kg) 

Dievčatá ročník 1998 = 100 m, 200 m, 800 m, 100 m prekážok, 400 m prekážok,  2000 m prekážok, 

skok do diaľky, vrh guľou (3 kg),hod oštepom (500 g), hod kladivom (3 kg) 

Dievčatá ročník 1999 = 100 m, 200 m, 800 m, skok do diaľky, vrh guľou (3 kg),  hod oštepom (500 g), 

hod kladivom (3 kg) 

TISZAÚJVÁROS medzinárodné atletické preteky 
Chlapci ročníky 1999-2000-2001 = 100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 800 m, 2000 m, 3000 m, 100 m 

prekážok , skok do výšky, skok do diaľky, trojskok,  vrh guľou (4 kg), hod oštepom (600 g) 

Chlapci ročníky 1997-1998 = 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 110 m prekážok, 400 m prekážok, 

skok do výšky, skok do diaľky, trojskok, vrh guľou,  

Chlapci ročníky 1995-1996 = 100 m, 200 m, 400 m, 3000 m, 110 m prekážok,  400 m prekážok, skok 

do výšky, skok do diaľky, vrh guľou, hod oštepom,  

Dievčatá ročníky 1999-2000-2001 = 100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 800 m, 2000 m, 3000 m, 100 m 

prekážok, skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou (3 kg),  

Dievčatá ročníky 1998-1997 = 100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 100 m, 400 m prekážok, 

skok do diaľky, vrh guľou (3 kg), hod oštepom 

Dievčatá ročníky 1996-1995 = 400 m, 400 m prekážok, hod oštepom. 

 



Preteky sú určené prednostne pre členov ZPM , ako možnosť plnenia limitov na MS 19 a EYOT . Pre 

týchto pretekárov bude zabezpečená doprava na preteky, poistenie a uhradené prípadné štartovné. 

V prípade potreby pre Svitavy i nocľah z piatka na sobotu v mieste zrazu. Dopravu z miesta zrazu je 

možné zabezpečiť i ďalším záujemcom. V prípade záujmu o štart na uvedenom podujatí kontaktujte 

reprezentačného trénera mládeže.  

Termín predbežnej prihlášky do 15. 04. 2014 pre Tiszaujváros. Vedúci – Mgr. Zoran Kollarovič, mail: 

ssk.jak.bj@gmail.com  

Termín predbežnej prihlášky do 26. 04. 2014 pre Svitavy. Vedúci – Mgr. Milan Laurenčík 

0917536928 mail: milan.laurencik@gmail.com 

 


