
 

PROPOZÍCIE  
MAJSTROVSTVÁ AZB 2021 V CEZPOĽNOM BEHU  

MUŽOV, ŽIEN, JUNIOROV, JUNIORIEK, DORASTENCOV, DORASTENIEK, STARŠÍCH, 
MLADŠÍCH A NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV A ŽIAČOK 

 

Usporiadateľ: 

Atletický zväz Bratislavy s podporov Bratislavského samosprávneho kraja 

Termín a miesto: 13.11.2021 (sobota) o 10:00 hod., Štrkovisko - Ivanka pri Dunaji, 

Hviezdoslavova (Wigvam PUB) 

 

Hlavní funkcionári: 

Riaditeľ pretekov:  Dag Bělak, dagbelak@gmail.com, 0904300170 

Hlavný rozhodca   Renáta Polanská 

Kancelária pretekov:  Dominika Blašková 

Technický riaditeľ:  Marcel Matanin 

Časomiera:   Kril 

Zdravotná služba:  SČK 

 

Kategórie a disciplíny: 

najmladšie žiactvo (2010 a mladší)       1 500m 

mladšie žiactvo      (2008 – 2009)        1 500m 

staršie žiactvo        (2006 – 2007)   3 000m 

dorast           (2004 – 2005)   4 500m 

juniori, juniorky      (2002 – 2003)  6 000m 

ženy, veteránky*    (2001 a starší, 35r.>) 6 000m 

muži - míliari        (2001 a starší)   4 500m 

muži, veteráni*     (2001 a starší, 35r.>)  7 500m 

*veteráni, veteránky v keď pretekov 35 rokov a viac   

   

Prihlášky: 

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: 

http://statistika.atletika.sk/kalendar  

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 12. 11. 2021 (piatka) do 12:00 hod. Po 

tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. 

Prihláška  pretekára,  ktorá  bude  v  rozpore s rozsahom pretekania v SAZ nebude braná do 

úvahy. 

 

Trať:  okruh okolo Jazera (100% tráva), 1 kolo = cca 1500m,  

 

Obmedzenie štartu:  

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci „Rozsahu pretekania sa v 

SAZ“ svojej vekovej kategórie ( majstrovské a doplnkové disciplíny). 

 

http://statistika.atletika.sk/kalendar


Štartovné: 

- Kluby AZB – 3€ /pretekár 

- Mimo súťaž z klubov AZB - 5 € / štart 

- Prihláška na mieste 5€ + štartovné 

 

Štartové čísla:  
Štartové čísla musí mať pretekár pripevnené na pretekárskom drese tak, aby boli počas celej 

súťaže dobre čitateľné. Štartové čísla budú pridelené pri prezentácií.   

 

Kancelária pretekov: 

Bude otvorená v priestore Wigvam PUBu do ukončenia pretekov. Odhlásenie pretekára je 

možné urobiť najneskôr do 9:30. Prezentácia bude v kancelárii pretekov vykonaná vedúcim 

družstva najneskôr 60 min pred začiatkom prvej disciplíny. 

Šatne: 

Budú k dispozícii na štadióne. Slúžia len na prezlečenie a usporiadateľ za odložené veci 

nezodpovedá. Pre všetkých pretekárov bude po dobehu pripravený čaj.   

Zdravotná služba:  
Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch cieľa počas celého podujatia. 

Protesty:  
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa 

musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po 

oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických 

pravidiel Svetovej atletiky). Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je 

možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu 

disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky). 

 

Tituly a odmeny:  
Víťaz každej disciplíny získava titul „Majster AZB na rok 2021“. Pretekári na 1.- 3. mieste 

dostanú medailu a diplom. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že súťaž začali najmenej 

3 pretekári.  

 

Záverečné ustanovenia: 

a) Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, Súťažného poriadku AZB 2021 a podľa 

týchto propozícií. 

b) Každý  pretekár štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.  

c) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu.  

d) Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na 

technické usporiadanie pretekov.  

e) Ak na disciplínu sa prihlási len 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční. 

f) Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného 

zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam 

ÚVZ SR pre režim O-T-P.  

g) Testovanie usporiadateľ nezabezpečuje! 

 

Všetci pretekári, tréneri, organizačný tím a ostatný účastníci sa pri vstupe musia preukázať 

negatívnym  výsledkom  RT-PCR alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín, alebo 

potvrdením o očkovaní, alebo potvrdením o prekonaním ochorenia v posledných 6 mesiacoch. 

 

 



Časový harmonogram, kategórie a dĺžky tratí:      13.11.2021 

10:00 Otvorenie pretekov  

10:05 Najmladší žiaci a najmladšie žiačky 1 500m (1 kolo)  

  

10:20 Mladší žiaci a mladšie žiačky   1 500m (1 kolo) 

  

10:35 Starší žiaci  3 000m (2 kolá) 

             Staršie žiačky  3 000m (2 kolá) 

  

11:00 Dorastenci 4 500m (3 kolá) 

             Dorastenky 4 500m (3 kolá) 

             Muži - míliari 4 500m (3 kolá) 

  

11:20 Ženy + veteránky  6 000m (4 kolá) 

             Juniori      6 000m (4 kolá) 

             Juniorky 6 000m (4 kolá)   

             muži(vytrvalci) + veteráni 7 500m (5 kôl)  

  

 

Mapa tratí     

 

 

 

 

 


