Atletický klub ZŤS Martin

PROPOZÍCIE
MAJSTROVSTIEV SR VO VIACBOJOCH
DOSPELÝCH, JUNIOROV, DORASTU A STARŠIEHO ŽIACTVA
Zmeny oproti poslednej verzii sú zvýraznené zelenou farbou!
Organizátor: Z poverenia Slovenského atletického zväzu (SAZ) Atletický klub ZŤS Martin
Termín: Sobota a nedeľa 22. a 23. mája 2021, začiatok pretekov o 11:00 hod., v nedeľu už od 9:00 hod.!
Miesto: Martin, atletický štadión pri Spojenej škole Martin, Československej armády 24 (príjazd popod estakádu
I/65 pri moste na Ul. čs. armády, alebo pešo od Lidla)
Hlavní funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov Ján Gigac, tel. 0902 470 834
delegát SAZ Marco Adrien Drozda,
športovo-technický delegát SAZ Branislav Droščák, tel. 0903 784 606
vedúci rozhodca Marián Kalabus,
inštruktor rozhodcov Peter Filo,
technický riaditeľ Dušan Machník,
kancelária pretekov Peter Rovnianek, tel. 0908 043 708.
Štartujú: Atléti registrovaní v SAZ v kategóriách muži a ženy ročník 2001 a starší, juniori a juniorky ročník
2002-2003, dorastenci a dorastenky ročník 2004-2005, starší žiaci a staršie žiačky ročník 2006-2007, príp. mladší
(2008-2009). Pri nízkom počte štartujúcich v niektorej kategórii má športovo-technický delegát právo preradiť
pretekárov do vyššej vekovej kategórie. Po dohode národných zväzov a súhlase športovo-technického delegáta je
v obmedzenom množstve možná účasť aj atlétov zo zahraničia.
Prihlášky: Do stredy 19. mája 2021 do 24. hodiny na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar
Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Dodatočné prihlášky sú možné iba so súhlasom
športovo-technického delegáta s poplatkom 20 eur.
Disciplíny: muži, juniori a dorastenci desaťboj - 100 m, diaľka, guľa, výška, 400 m / 110 m pr., disk, žrď, oštep,
1500 m; starší žiaci deväťboj - 100 m pr., disk, žrď, oštep / 60 m, diaľka, guľa, výška, 1000 m; všetky ženské
kategórie sedemboj - 100 m pr., výška, guľa, 200 m (žiačky 150 m) / diaľka, oštep, 800 m.
Kancelária pretekov: Bude otvorená na štadióne v sobotu od 9:00 a v nedeľu od 8:00 hod. Prezentácia končí 60
minút pred začiatkom prvej disciplíny každej kategórie prvého dňa, na ďalšie disciplíny priamo v sektore.
Štartový poplatok: Členovia SAZ ročník 2003 a starší 3 eurá, ostatní 2 eurá, oštep 5 eur - platí sa v hotovosti pri
prezentácii. Za odhlásenie pretekára do piatka 21. mája do 12:00 hod. je poplatok 1 euro, neskoršie odhlá-senie 7
eur. Štartový poplatok pre nečlenov SAZ (zahraničných pretekárov) je 10 eur bez ohľadu na kategóriu.
Ubytovanie a stravovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje, možné je v martinských hoteloch, príp. ubytovanie (bez
stravy) za 9 eur v Domove mládeže priamo v areáli Spojenej školy (tel. 0905 564 373).
Šatne: Šatne budú k dispozícii v obmedzenom množstve v telocvični v areáli Spojenej školy (400m od plochy).
Kontrola náčinia: v sobotu v čase 10:00-10:30, v nedeľu v čase 8:00-8:30 v priestore kancelárie pretekov.
Rozcvičovanie: v priestore štadióna na aktuálne voľných plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.
Technické ustanovenia: Základné výšky: skok do výšky Žci 135, Dci 141, Jri 150, M 156, Žky 125, Dky 128,
Jky 131, Ž 134; skok o žrdi: Žci 195, Dci 205, Jri 215, M 225. Zvyšovanie 3 cm vo výške, 10 cm v žrdi.
Tituly a medaily: V rámci majstrovstiev SR budú vyhodnotení štátni príslušníci SR registrovaní v SAZ. Pokiaľ
na štart kategórie nastúpia aspoň traja atléti registrovaní v SAZ (môžu byť z jedného klubu), víťaz získava titul
majstra SR, prví traja medaily a diplomy. Mládežnícki majstri SR získavajú tričko s nápisom Majster SR.
Slávnostný ceremoniál: Uskutoční sa 15 minút po ukončení poslednej disciplíny v každej kategórii.
Predpis: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.
Upozornenie: Štadión je zatiaľ nedokončený (chýba tribúna s prestrešením a celé sociálne zázemie), preto je
potrebné počítať s provizórnymi podmienkami vhodnými iba pre nižšie počty účastníkov (cca do 50 osôb).
Protipandemické opatrenia: Preteky budú bez divákov, vstup na štadión bude možný s 24 h antigénovým alebo
72 h PCR testom, dokladom o druhom očkovaní alebo prekonaní covidu. Osoby mladšie ako 18 rokov musia mať
podpísaný informovaný súhlas rodiča. Vstup a pohyb v priestore štadióna bude umožnený všetkým osobám (aj
pretekárom) iba po dezinfekcii rúk a s prekrytím dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šatkou alebo buffkou, s
dodržiavaním 2-metrových odstupov medzi osobami (s výnimkou pretekárov počas súťaže).
Možnosť otestovať sa v Martine je cez víkend v zdravotnom stredisku na Zvolenskej ulici od 8:30 hod.

10:45
11:15

11:50
12:00
12:10
12:40
13:00
13:20
14:00
14:30
14:45
15:00
16:15
16:45
17:30

18:40
18:45
9:00
9:15
9:25
9:40
9:40
10:30
11:30
12:15
14:15
15:00

16:10
16:15
17:00
17:20
17:55

DEFINITÍVNY ČASOVÝ PROGRAM (v zátvorke je uvedený počet prihlásených)
Sobota 22. mája 2021
Otvorenie pretekov
11:00 100 m prek. Jky+Ž 84 (23)
100 m prek. Žci 84 (6)
11:25
100 m prek. Dky 76 (23)
11:40
100 m prek. Žky 76 (22)
11:45
výška Jky (11)
disk 1 Žci (6)
100 m Dci+M (16)
100 m Jri (7)
12:20
výška Dky 2. sektor (23)
diaľka Dci (12)
oštep - vložené preteky M (9)
13:15 výška Ž (12)
diaľka M+Jri (11)
guľa 5 Dci (12)
žrď Žci (6)
guľa 7,26 M + 6 Jri (11)
výška Dci (12)
15:00
výška Žky 2. sektor (22)
15:25
guľa 4 Jky (11)
oštep 600 Žci (6)
16:20
guľa 3 Dky (23)
výška M+Jri (11)
17:30 guľa 4 Ž (12)
17:30
guľa 3 Žky 2. sektor (22)
400 m Dci (12)
17:45
200 m Jky (11)
18:00
200 m Dky (23)
18:25 200 m Ž (12)
400 m Jri (7)
400 m M (4)
18:50
150 m Žky (22)
Nedeľa 23. mája 2021
110 m prek. 91 Dci (12)
9:00 diaľka Ž (12)
110 m prek. 99 Jri (7)
110 m prek. 107 M (4)
60 m Žci (6)
disk Dci 1,5 (12)
9:50
diaľka Jky (11)
disk 1,75 Jri + 2 M (11)
11:00
diaľka Dky (23)
11:15 oštep 600 Ž (12)
žrď Dci + Jri + M (23)
12:10
oštep 600 Jky (11)
diaľka Žci (6)
13:05
diaľka Žky (22)
13:20
oštep 500 Dky (23)
guľa 4 Žci (6)
14:55
oštep 500 Žky (22)
výška Žci (6)
15:30 800 m Ž (12)
15:40
800 m Dky (23)
16:00
800 m Jky (11)
oštep 700 Dci (12)
1000 m Žci (6)
16:25
800 m Žky (22)
oštep 800 M+Jri (11)
1500 m Dci (12)
1500 m M+Jri (11)

