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SPRAVODAJ  č. 1 

riadiaceho majstrovstiev SR družstiev dorastencov a dorasteniek 

pre rok 2018 

 Majstrovstvá Slovenskej republiky družstiev dorastencov a dorasteniek pre rok 2018 

sa uskutočnia v sobotu 6.10.2018 od 11,30 hod. v Trnave na atletickom štadióne Antona 

Hajmássyho, Hajdóczyho ulica. Ich usporiadateľom je Atletický klub AŠK Slávia Trnava 

v spolupráci s mestom Trnava. 
 

Podľa výsledkov oblastných súťaží si právo účasti v kategórii dorastencov vybojovali 

nasledovné družstvá: 

AO TJ Slávia STU Bratislava, ŠK ŠOG Nitra, Atletický club Nové Zámky, AC Stavbár 

Nitra, AO Olympia Považská Bystrica, MAC REDOX Lučenec, MŠK Vranov nad 

Topľou, AK Slávia TU Košice. 

Podľa výsledkov oblastných súťaží si právo účasti v kategórii dorasteniek vybojovali 

nasledovné družstvá: 

AO TJ Slávia STU Bratislava, ŠK ŠOG Nitra, Atletický klub Bojničky, Slávia športové 

gymnázium Trenčín, MAC REDOX Lučenec, Športový klub polície Žilina, MŠK 

Vranov nad Topľou, AK Slávia TU Košice 

 Postupujúce družstvá môžu pretekárov a pretekárky prihlasovať on-line na webovom 

portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar do 4.10.2018 do 12:00 hod. Po tomto termíne 

systém automaticky prihlasovanie uzavrie. 

Prihláška musí obsahovať zoznam pretekárov družstva s uvedením disciplíny, v ktorej budú 

štartovať. Pri prezentácii, ktorá bude ukončená v deň pretekov o 10.30 hod., môžu vedúci 

družstiev urobiť posledné úpravy prihlášky, vrátane menovitého zloženia štafety. Ohlásenú 

zostavu štafety je možné upraviť najneskôr 1 hodinu pred štartom (v prípade zranenia 

pretekára doložiť potvrdenie lekára pretekov). Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie 

pretekára na štart znamená podľa pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží. 

Riadiacemu súťaže odovzdajú vedúci družstiev definitívny menovitý zoznam pretekárov 

družstva s uvedením disciplíny, v ktorej budú štartovať, s označením hosťujúcich pretekárov. 
 

 Kancelária pretekov bude otvorená v priestoroch na štadióne od 9,30 hod. 

do ukončenia pretekov. 
 

 Základné výšky a zvyšovanie v skoku do výšky a v skoku o žrdi platia tak, ako sú 

uvedené v brožúre Atletické súťaže 2018, vzdialenosť dosky v trojskoku dorastencov určujem 

na 11 a 9 metrov a u dorasteniek 7 a 9 metrov. 
 

V ostatnom sa riaďte rozpisom súťaže, uvedeným v brožúre Atletické súťaže 2018 

a organizačnými pokynmi, vydanými usporiadateľom, zverejnenými na webovej stránke SAZ. 
 

Všetkým zúčastneným družstvám prajem veľa úspechov v súťaži a teším sa 

na stretnutie v Trnave. 
 

S pozdravom 
 

   Miloš Filo 

riadiaci súťaže 
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