S

LOV ENS KÝ

A

TLETI CKÝ

Z

V ÄZ

PROPOZÍCIE
Majstrovstvá VsAZ družstiev dorastencov, dorasteniek, mladších žiakov a mladších žiačok - 1. kolo

Košice, 30. máj 2021
Termín a miesto :

30. máj 2021 (nedeľa) od 9,30 hod. Štadión TU v Košiciach, Watsonova 4/A.

Usporiadateľ :

Z poverenia VsAZ, v spolupráci so SAZ, AO Akademik TU Košice.

Štartujú :

Dorastenci a dorastenky
Mladší žiaci a mladšie žiačky

Funkcionári pretekov :

Riaditeľ pretekov :
Tajomník pretekov :
Hlavný rozhodca :

Disciplíny - dorastenci :

100m, 200m, 400m, 1.500m, 110m prek., výška, diaľka, trojskok, žrď,
guľa 5kg, disk 1,5kg, oštep 700g, kladivo 5kg, 4x100m,

- dorastenky :

100m, 200m, 400m, 1.500m, 100m prek., výška, diaľka, trojskok, žrď,
guľa 3kg, disk 1kg, oštep 500g, kladivo 3kg, 4x100m,

- mladší žiaci:

60m, 150m, 600m, 60m pr., 4x60m, 2.000m chôdza, diaľka, výška, kriket, guľa 3kg

rok narodenia 2004 – 2005 a mladší.
rok narodenia 2008 – 2009 a mladší.

Vladislav Vovčko
Katarína Šimčová
Silvia Hanusová

- mladšie žiačky: 60m, 150m, 600m, 60m pr., 4x60m, 2.000m chôdza, diaľka, výška, kriket, guľa 2kg.
Prihlášky :

Do 29. mája 2021 (sobota) do 21,00 hod. na www.atletika.sk, v sekcii menu –
preteky. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.
Pre prihlásenie pretekárov mimo súťaž použite prihlasovací formulár cez
www.vsaz.sk v hornom menu SÚŤAŽE a tlačidlo “Prihlásenie pretekára mimo súťaž“
v riadku pre konkrétne preteky.

Prezentácia :

Začne v kancelárii pretekov o 7,30 hod. a bude ukončená o 8,30 hod. len pre
vyzdvihnutie štartových čísel. V deň pretekov opravy, doplňovanie, resp. zmeny
pôvodnej prihlášky nebudú možné!!!

Štartovné :

Prihlásený AO/AK do súťaže družstiev VsAZ zaplatí štartovné 20,- € za každé
družstvo. Ak má oddiel súpisku s 5 a menej pretekármi oddiel je od platenia
štartovného za družstvo oslobodený a platí štartovné 3,- € za pretekára.
Pretekári AO/AK nečlena VsAZ o.z. štartujúci „mimo súťaž“, zaplatia štartovné 3 € za
každý štart prihláseného a potvrdeného pretekára. Za nenastúpenie na štart po
ukončení prezentácie je poplatok 2 € za každú disciplínu. Nenastúpenie na štart
disciplíny môže ospravedlniť vedúci družstva, resp. tréner pretekára v kancelárii
pretekov písomným vyhlásením lekára pretekov (zdravotné dôvody), resp. uvedením
iného závažného dôvodu nenastúpenia na štart, nejneskôr do ukončenia pretekov.

Štartové čísla :

Dostanú vedúci družstiev pri prezentácii po zaplatení zálohy 10,- €. Štartové čísla
odovzdajú vedúci družstiev v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy im
bude vrátená záloha. Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5,- €.

Technické podmienky :

.Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať
v reprezentačnom drese je zakázané.
Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 30 min. pred začiatkom
disciplíny u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore. Súčasťou prezentácie je kontrola
dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania
video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných
prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to
určených.
Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
Pretekári a pretekárky mladší ako 18 rokov si musia so sebou na preteky priniesť
podpísaný informovaný súhlas rodiča!
Vedúci družstva AO/AK predloží pri vstupe na štadión kontrole menný zoznam
pretekárov a trénerov s osobnými údajmi: priezvisko, meno, dátum narodenia,
bydlisko, telefónne číslo a podpis!
Všetci pretekári, tréneri a organizačný tím sa musia preukázať negatívnym
výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu nie starším ako 24 hodín, očkovaním,
prekonaním ochorenia v posledných 3 mesiacoch). Potom bude môcť
pretekár/organizátor vstúpiť do priestorov štadióna.
Hromadné podujatie športového charakteru – 1. kolo Majstrovstiev VsAZ
družstiev dorastu a mladších žiakov, sa uskutoční bez obecenstva!!!
Vstup a pohyb v priestore štadióna bude umožnený všetkým osobám vrátane
pretekárov iba s rúškom resp. iným prekrytím horných dýchacích ciest (buffka, šatka),
po dezinfekcií rúk, s dodržiavaním 2 metrových rozostupov medzi osobami, mimo
pretekárov počas súťažnej aktivity.
Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.
Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platným i opatreniami Úradu
verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ
k opatreniam ÚVZ SR.
Šatne na prezlečenie nebudú k dispozícii.
Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.
Ostatné :

Časový rozpis tvorí súčasť propozícií. Ostatné náležitosti ostávajú nezmenené, ako v
roku 2020.

Pravidlá hromadných podujatí:
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_208.pdf
Povinnosti a odporúčania pre účastníkov atletických súťaží:
Pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do
jednorazových papierových obrúskov.
Dezinfekcia rúk po použití spoločného vybavenia.
Počas atletickej súťaže je zákaz podávania rúk.
Minimalizovať dĺžku pobytu vo vnútri priľahlých budov, tribúny.
Minimalizácia súkromných konverzácií, komunikácia musí byť vedené v skupinách v
primeraných rozostupoch.
Každá osoba je povinná v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr.
horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) zostať v domácej izolácii.
Organizátor má právo počas atletickej súťaže skontrolovať telesnú teplotu účastníkov
na súťaži (atlétov, trénerov, divákov)a taktiež sa spýtať na ich zdravotný stav.
Každá osoba nesie v prvom rade zodpovednosť za svoju bezpečnosť.
Princíp solidarity zároveň definuje zodpovedné správanie voči ostatným účastníkom
atletickej súťaže.
V prípade, že sa zistí porušenie týchto pravidiel, môže byť osoba alebo všetci členovia
AO/AK vykázaní z atletického areálu.

ČASOVÝ ROZPIS
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2000m chôdza
110m prek. F
100m prek. F
60m prek. F
60m prek. F
100m R
100m R
60m R
60m R
400m F
400m F
100m F A,B
100m F A,B
60m F A,B
60m F A,B
600m F
600m F
1.500m F
1.500m F
150m F
150m F
200m F
200m F
4x60m F
4x60m F
4x100m F

mlžci-žky
dci
dky
mlžci
mlžky
dci
dky
mlžci
mlžky
dci
dky
dci
dky
mlžci
mlžky
mlžci
mlžky
dci
dky
mlžci
mlžky
dci
dky
mlžci
mlžky
dci, dky

Diaľka mlžci
Žrď dci, dky

Výška mlžky

Oštep dci

Guľa mlžci

Diaľka dky

Výška dci

Oštep dky

Guľa mlžky Kriket mlžci

Diaľka dci

Výška mlžci

Disk dci

Guľa dky

Diaľka mlžky

Výška dky

Disk dky

Guľa dci

Kladivo

Kriket mlžky

Trojskok

Základné výšky a zvyšovanie :
Dorastenci :
Dorastenky :
Mladší žiaci:
Mladšie žiačky

výška
žrď
výška
žrď
výška
výška

140 – 180 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm
160 – 400 cm po 10 cm, ďalej po 5 cm
130 – 150 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm
160 – 250 cm po 10 cm, ďalej po 10 cm
115 – 135 po 5 cm, ďalej po 3 cm
110 – 135 po 5 cm, ďalej po 3 cm

Košice, 24. máj 2021

Ing. Vladislav V o v č k o, v.r.
riaditeľ pretekov

Ing. Silvia H a n u s o v á, v.r.
hlavná rozhodkyňa

Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu)

Meno a priezvisko pretekára: ................................................................
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní 1. kola
Majstrovstiev VsAZ družstiev dorastu a mladších žiakov v Košiciach dňa 30.
mája 2021.
Súhlasím, aby sa tejto akcie zúčastnil môj syn/dcéra a som si vedomý dôsledkov
môjho súhlasu.

súhlasím – nesúhlasím*

Dňa: .....................................................................................................
Meno a priezvisko rodiča: ....................................................................
Podpis rodiča: ......................................................................................
* nehodiace sa prečiarknite

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV
1. kolo Majstrovstiev VsAZ družstiev dorastu a mladších žiakov
Košice, 30. máj 2021
Atletický oddiel/Atletický klub: ...............................................................................................................
P.č. Priezvisko, meno

Dátum
narodenia

Bydlisko

Telefónne číslo

Podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
V ......................................... dňa ..............................

.....................................................................
Meno, priezvisko vedúceho družstva
Podpis a pečiatka

