
 

Spravodaj z M-AZB v hale 2019 

Mgr. Dag Bělák, Mierová 44, 821 05 Bratislava, 
 Mobil: 0904 300 170, e- mail: dagbelak@gmial.com  

 
 Halové majstrovstvá AZB sa uskutočnili 20. januára 2019 v ŠH Elán. Ďakujem ľudom, 
ktorý sa podieľali na zorganizovaní týchto pretekov. Počas pretekov nenastal žiaden výrazný 
problém, problémy ktoré vznikli počas súťaží sa vyriešili v príslušnom sektore. Preteky mali 
dobrú športovú a relatívne aj organizačnú úroveň, aj napriek tomu že preteky mali 2 a pol 
hodinové meškanie. Z môjho pohľadu bolo zabezpečené dostatok rozhodcov, pomocných 
pracovníkov, taktiež aj zdravotná služba. Propozície boli včas zverejnené a rozposlané 
jednotlivým klubom. Vyhlasovanie bolo dôstojné a prebiehalo mimo dráhy, na vhodnom 
mieste (tak ako pri MSR v hale). Každý pretekár na 1.-3. z klubov AZB dostal medailu, pretekári 
v najmladších kategóriách dostávali medaile priamo v príslušnom sektore.  

Pretekov sa zúčastnili pretekári najmä z klubov AZB, aj z klubov z iných oblastí a to v 
kategóriách od prípraviek až po dospelých. Celkový počet bol 525 pretekárov z 22 klubov/ 
oddielov, ktorý zaznamenali 1 173 štartov, čo je výrazne viac než v minulom roku.   
 
Štatistiky:  

disciplína  50m  60m  150m 200m 300m 400m 600/800m 1500m  3000m 60 prek. 

štarty 93 179 103 23 21 12 69 / 20 21 11 23 

 
          

disciplína  diaľka trojskok výška žrď guľa medicinbal     chôdza štafety   

štarty 186 1 25 0 31 183 0 10   

(Len pretekári z klubov AZB) 

 
Záver a odporúčania: 

1. propozície neobsahovali obsadenie pozícií hlavných funkcionárov podujatia – riaditeľ 
pretekov, hlavný rozhodca, technický riaditeľ, kancelária pretekov. Počas pretekov 
nenastal V súčasnej dobe je potrebné tieto funkcie obsadiť a uviesť v propozíciách, 
aby sa predišlo chaosu, zmätku a zbytočným problémom. 

2. časový rozpis prispôsobiť na počet pretekárov prihlásených v jednotlivých 
disciplínach. 

3. Odporúčam AZB už pracovať na Letnej sezóne – súťažný poriadok, termínová listina.  
 
 
 
V Bratislave 11.2.2019 
 
 

                     Mgr. Dag Bělák, riadiaci súťaží AZB   
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