
Oznam KM SAZ k EYOF 
 

Európskych olympijských hier mládeže sa môžu zúčastniť chlapci a dievčatá narodení v roku 

2006 a 2007. Teda v roku 2022 prvým rokom dorastenci a druhým rokom starší žiaci. Do  

termínu 5. júna 2022 musia byť na tzv. „long liste“ zaregistrovaní všetci potencionálni účastníci 

EYOF-u, vrátane trénerov. SAZ môže nominovať maximálne 28 pretekárov z atlétov, ktorí splnili 

účastnícky limit, resp. tých ktorí sa k limitom v percentuálnom vyjadrení najviac priblížia. 

V každej disciplíne môže štartovať iba jeden pretekár. Preto prosíme všetkých limitárov, 

potencionálnych limitárov i pretekárov a pretekárky, ktorí majú ambíciu účasti na tomto 

podujatí, aby sa do uvedeného termínu zaregistrovali na nižšie uvedenej webovej stránke SOŠV. 

Registrácia potencionálnych účastníkov Európskych olympijských hier mládeže je aktuálne 

otvorená a je možné zaregistrovať sa. 

Registrácia na tejto stránke - odkaze: 

www.olympic.sk/registracia/eyof-2022 

 

V zmysle platných regulí SOŠV, osoba, ktorá nebude do uvedeného termínu zaregistrovaná v 

systéme sa podujatia nebude môcť zúčastniť. 

 

Dávame do pozornosti podmienku SOŠV, ktorou je povinnosť pre každého nominovaného 

účastníka absolvovať edukačný program na stránke: 

https://sada.triagonal.net/online/login/index.php 

Ostatné edukačné moduly vrátane I run clean: 

https://antidoping.sk/e-learning/ 

 

Pretekári, ktorí majú na používanie liekov terapeutické výnimky, prosíme zaslať info o užívaných 

medikamentoch na adresu: milan.laurencik@gmail.com, najneskôr do termínu 20. júna 2022. 
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Limity EYOF 2022 Banská Bystrica 

24. – 30. júla 2022 Banská Bystrica 

 

Účastnícke limity SAZ 

chlapci           Disciplína                  

„B“   „A“  „A“ „B“ 

11.20 11.10 100 m 12.35 12,50 

22.90 22.55 200 m 25.25 25.70 

51.20 49.75 400 m 57.50 59.80 

2:00.00 1:56.00 800 m 2:15.00 2:20.00 

4:12.00 4:02.00 1500 m 4:43.00 4:55.00 

9:12.0 8:35.00 3000 m 9:50.00 10:35.00 

24:30 24:00 chôdza 5 000/5 000 25:30 26:00 

14.90 14.60 110/100 m prek. 14.40(0,762) 14.90 

57.20 56.20 400 m prek. 63.50(0,762) 65.00 

6:30.00 6:10.00 2000 m prek. 7:20.00 7:50.00 

bez medley relay Bez 

1.90 2.00 skok do výšky 1.73 1.65 

3.90 4.55 skok o žrdi 3.60 3.15 

6.40 6.90 skok do diaľky 5.80 5.40 

13.70 14.20 Trojskok 12.00 11.40 

15.80 17.00 vrh guľou 14.00(3kg) 12.80 

47.00 53.00 hod diskom 40.00(1kg) 35.00 

55.00 61.50 hod kladivom 55.00(3kg) 45.00 

54.00 62.00 hod oštepom 45.00(500g) 38.00 

5 600 6 000 destaťboj/sedemboj 4 300 4 000 

 
Za Slovensko bude nominovaných najviac 28 pretekárov, v každej disciplíne maximálne jeden 
pretekár s najhodnotnejším výkonom v danej disciplíne dosiahnutým v čase od 1.1.2022 do 
uzatvorenia nominácie do  3.7.2022. Jeden pretekár môže štartovať maximálne v dvoch 
disciplínach a v štafete. V prípade viacnásobného splnenia limitu jedným pretekárom  
v príbuzných disciplínach a zároveň ak splnia limit ďalší pretekári, budú nominovaní viacerí 
pretekári.  
 
Po konečnej nominácií každý nominovaný pretekár musí doložiť potvrdenie o absolvovaní 
lekárskej prehliadky. Lekárske potvrdenie musí zaslať najneskôr do termínu 15.7.2022 na 
adresu  milan.laurencik@gmail.com 

V dňoch 11.-17. júla 2022 sa bude v Banskej Bystrici konať sústredenie pre nominovaných 
pretekárov a ich osobných trénerov.  

 

V prípade otázok kontaktovať vedúceho výpravy: Milan Laurenčík (reprezentačný tréner U18), 
tel: 0917536928  

mailto:milan.laurencik@gmail.com

