
Technicky zaisťuje Atletický zväz BratislavyUsporiadateľ

13.2.2022 Bratislava (Hala Elán, Bajkalská 7)Termín a miesto

Hlavní funkcionári
Riaditeľ pretekov Michal Blaško
Technický riaditeľ Dominika Blašková azb@atletika.sk

Zdravotnícke zabezpečenie SČK

Štartujů

Kancelária pretekov bude otvorená od 12:00 do ukončenia pretekov.
Kancelária pretekov

Šatne
Slúžia len na prezlečenie. Usporiadateľ nezodpovedá za odložené veci v šatni alebo v hale.

Protesty
Protesty proti účasti, priebehu pretekov a výsledkom sa riadia pravidlom 8 Technických pravidiel atletických
súťaží Svetovej atletiky. Písomné odvolanie, o ktorom bude rozhodovať jury, sa podáva vedúcemu

Halové majstrovstvá AZB žiactva U12-U14

Disciplíny

Meracie zariadenia

Cieľová kamera s elektročasomerom:
Vetromer pri behoch:
Vetromer na diaľke/trojskoku:

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:

ÁNO
NIE
NIE

Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, výška, diaľka, guľa 3 kg
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, výška, diaľka, guľa 2 kg
Najmladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, diaľka
Najmladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, diaľka

Mladší žiaci 2009-2010
Mladšie žiačky 2009-2010
Najmladší žiaci 2011-2014
Najmladšie žiačky 2011-2014

Optické meranie diaľky/ trojskoku:
Optické meranie pri vrhu guľou:
Optické meranie pri dlhých hodoch:

NIE
NIE
NIE

Záťažové bloky pri behoch v dráhach: NIE

Prihlášky
Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), a to  do 10.2.2022 (štvrtok) do 23:59. Po
tomto termíne sa systém automaticky uzavrie. Prihláška pretekára, ktorá bude v rozpore s rozsahom
pretekania v SAZ nebude braná do úvahy. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neprijať prihlášku pretekárov v
prípade vyššieho počtu ako povoľuje vyhláška (oblastná príslušnosť, výkonnosť, vek). Zoznam pretkárov
bude zverejnený v piatok 11.02.2022.

Štartovné
kluby AZB – 3€ za pretekára/M-AZB

kluby mimo AZB – 5€ za štart

dopis pretekára v deň pretekov - štartovné + 5€



Technická ustanovenia
Základné výšky a zvyšovanie vo výške určia technickí delegáti podľa výkonnosti.

Súťaží sa podľa pravidiel atletiky, pokiaľ inak neupravuje súťažný poriadok alebo tieto propozície.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu a počet pokusov v technických disciplínach s
ohľadom na počty prihlásených pretekárov. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické
usporiadanie pretekov. 

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

Zoznam pretekárov a upravený časový program bude k dispozícii v piatok do 12:00.

rozhodcovi spolu s vkladom 10 eur.

Časový program

Čas Disciplíny

13:00 60 m Nžky  diaľka Nžci  guľa 3 kg Mžci  

13:20 60 m Nžci  

13:40 600 m Nžky  

14:00 600 m Nžci  

14:20 150 m Nžci  diaľka Nžky  guľa 2 kg Mžky  

14:40 150 m Nžky  

15:00 1000 m Nžky  
1000 m Nžci  

15:30 60m p 76,2-7,5 Mžky  

15:40 60m p 76,2-7,5 Mžci  výška Mžci  diaľka Mžky  

15:50 60 m Mžky  

16:10 60 m Mžci  

16:30 1500 m Mžci  
1500 m Mžky  

16:40 600 m Mžky  výška Mžky  diaľka Mžci  

17:00 600 m Mžci  

17:20 150 m Mžky  

17:40 150 m Mžci  

nedeľa, 13.2.2022

Záverečná ustanovenia
Atletické preteky budú prebiehať v režime OP pre osoby staršie ako 18 rokov a v režime OTP pre
osoby do 18 rokov veku v kapacite maximálne 100 osôb s aktuálne platnými opatreniami ˇUradu
verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží.

U mládeže do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci
výchovno-vzdelávacieho procesu v školách - je potrebné priniesť si zo sebou podpísané čestné
prehlásenie zákonného zástupcu o absolvovaní samotestu. (dostupné ako príloha propozícií a na
infopaneli SAZ)

Prosíme minimalizovať počet trénerov resp. rodičov v hale. Ďakujeme




