MAJSTROVSTVÁ SR DORASTENCOV A DORASTENIEK
Všetci pretekári, tréneri a organizačný tím sa musia preukázať negatívnym výsledkom RT
-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym
výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 24 hodín.
Negatívny výsledok antigénového testu môže byť nahradený potvrdením o prekonaní
ochorenia v posledných 180 dňoch, prípadne potvrdením o očkovaní - (2. dávkou vakcíny
Moderna, Pfizer/BioNTech po 14 dňoch, 1. dávkou vakcíny Astra Zeneca po 4 týždňoch).
Usporiadateľ:
Z poverenia SAZ, v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, zabezpečuje Atletický
oddiel Akademik TU Košice
Termín a miesto:
19. – 20. jún 2021, atletický štadión Technickej univerzity v Košiciach, Watsonova 4/A
Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov:
Vedúci rozhodca:
Delegát SAZ:
Inštruktor rozhodcov:
Športovo - technický delegát:

Vladislav Vovčko
vovcko@gmail.com
Marián Prezbruchý
Milan Laurenčík
Silvia Hanusová
Ján Gigac
jan.gigac@centrum.sk

Prihlášky:
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na http://statistika.atletika.sk/kalendar. Prihláška
pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 15.6.2021 (utorok) do 24,00 hod. Po tomto
termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.
Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude v stredu v týždni konania MSR o 21.00 hod.
uverejnený na internetovej stránke www.atletika.sk. Pretekár, ktorému bol povolený štart na
majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v
piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14.00 hod. na emailovej adrese Športovo - technický
delegát - jan.gigac@centrum.sk . Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za
nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia
pri prezentácii sa taktiežpovažuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €. V prípade
lekárskeho potvrdenia o zdravotnej nespôsobilosti sa poplatok za odhlásenie odpúšťa.
Prihlášky po termíne v súlade s obmedzením počtu štartujúcich budú akceptované len so
súhlasom športovo-technického delegáta za poplatok 20 €.
Poznámka: Usporiadateľ má právo po dohode so športovo-technickým delegátomprihlášku
pretekára neprijať z dôvodov, ktoré by mali vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Štartovné:
Pri potvrdení štartu pretekára zaplatí oddiel – klub usporiadateľovi štartovné 2 € za
pretekára.
Štartujú:
Pretekári a pretekárky ročníkov narodenia 2004 a 2005, prípadne mladší v rozsahu pretekania
sa svojej vekovej kategórie. Pretekári a pretekárky v kategóriách dorastu môžu v jeden deň
štartovať v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich
maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400 m. Žiaci a žiačky nemôžu štartovať v trojskoku.
Disciplíny:
Dorastenci: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110m pr., 400m pr., 2000m pr., výška,
žrď, diaľka, trojskok, guľa 5kg, disk 1,5kg, oštep 700g, kladivo 5kg, 5000m chôdza, 4x100m,
100-200-300-400m.
Dorastenky: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100m pr., 400m pr., 2000m pr., výška,
žrď, diaľka, trojskok, guľa 3kg, disk 1kg, oštep 500g, kladivo 3kg, 5000m chôdza, 4x100m,100200-300-400m.
Vložená disciplína ženy: skok do diaľky, trojskok
Kancelária pretekov:
Bude otvorená na štadióne v sobotu od 10.00 hod. a v nedeľu od 8.30 hod. do ukončenia
pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť najneskôr 1 hodinu pred začiatkom prvej
disciplíny v príslušnom poldni.
Najneskôr 1 hodinu pred začiatkom prvej disciplíny v príslušnom poldni musí byť potvrdený
štart každého pretekára a prihlášky sa uzatvoria. Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie
pretekára na štart znamená podľa pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
Šatne:
Šatne na prezlečenie nebudú k dispozícii.
Rozcvičovanie:
Bude možné na vedľajšej tartanovej rovinke.
Prezentácia:
Prezentácia pre všetky disciplíny bude umiestnená pri rozcvičovacej rovinke. V bežeckých
disciplínach končí 15 min. pred začiatkom disciplíny, v technických disciplínach končí
prezentácia 25 min. pred začiatkom disciplíny, v skoku o žrdi končí 60 min. pred začiatkom
disciplíny. Odtiaľ budú pretekári spoločne odvedení na disciplínu. Váženie a kontrola náčinia
končí 1 hodinu pred začiatkom prvej disciplíny príslušného poldňa pod rozhodcovskou vežou
štadióna.
Upozornenie:
Súťaž v hode kladivom sa uskutoční na pomocnom ihrisku.
Obmedzenie štartu:
Osemdráha
100 m, 200 m, 400 m, 100 m prek., 110 m prek., 400 m prek.

32 štartujúcich,

800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 3000 m prek.
technické disciplíny
Zvyšovanie:
Dorastenky
- žrď
Dorastenci
- žrď

24 štartujúcich,
20 štartujúcich.

- výška : 145, 150, 155, 159, 163, 167, 170, 173, 176 a ďalej po 2 cm
: 200, 220, 240, 260, 270 a ďalej po 10 cm
- výška : 165, 170, 175, 180, 184, 188, 192, 195, 198, 201 a ďalej po 2 cm
: 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 a ďalej po 10 cm

Protesty a odvolania:
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).
Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov
a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.
Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:
•
•
•

športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste
podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý
z ostatných vedúcich rozhodcov.
Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie
jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť
rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom
proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla pravidla č.8 Technických pravidiel SA a
mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.
Tituly a odmeny:
Víťaz každej disciplíny získava titul „Majster SR na rok 2021“ v kategórii dorastenec,
dorastenka. Pretekári na 1.–3. mieste dostanú medailu a diplom. Víťaz disciplíny získa tričko
Majster SR. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že na súťaž nastúpia najmenej 3
pretekári, môžu byť aj z rovnakého klubu.
Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ.
Výsledky:
Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1
Technické ustanovenia:
a) Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť
sa dopingovej kontrole. SAZ je povinný zabezpečiť podľa príslušných pokynov
podmienky na túto kontrolu.
b) Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Členovia
štafety musia mať jednotné dresy. Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.

c) Finále v behu sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia
rozbehy. V čase finále sa môže uskutočniť vložený beh.
d) Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje
spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
e) Vstup na súťažnú plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári
a rozhodcovia.
f) Pretekári a pretekárky mladší ako 18 rokov si musia so sebou na preteky priniesť
podpísaný informovaný súhlas rodiča!

Štartové čísla:
Obdržia vedúci výprav pri potvrdení štartu. Štartové čísla musí mať pretekár pripevnené na
pretekárskom drese tak, aby boli počas celej súťaže dobre čitateľné. Umiestnenie a
pripevnenie štartových čísel bude kontrolované pri prezentácii.
Dráha, sektory:
Osem prúdová dráha, na dráhe a všetkých sektoroch je položený umelý povrch zn. CONIPUR.
Je možné použiť iba tretry s klincami do 6 mm. Pretekári sú povinní používať tretry s klincami
na tartan a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
Lekár pretekov:
Bude sa nachádzať vo vyhradenom priestore na tribúne štadióna.
Ubytovanie a strava:
Usporiadateľ ubytovanie a stravovanie pre pretekárov a funkcionárov oddielov
nezabezpečuje.
Záverečné ustanovenie:
a) Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky s rešpektovaním ustanovení rozpisu
Atletické súťaže 2021 a týchto propozícií..
b) Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť.
c) Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a
budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
d) Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia
poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický
delegát.
e) Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po
dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho
štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
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.

Časový program:
Sobota : 19.6.2021
12,25 Slávnostné otvorenie
12,30 110 m pr. Dci R
12,45 100 m pr. Dky R
13,00 100 m Dci R
13,15 100 m Dky R
13,30 400 m Dci F
13,45 400 m Dky F
14,10 110 m pr. Dci F
14,20 100 m pr. Dky F
14,30 100 m Dci F
14,40 100 m Dky F
14,50 800 m Dci F
15,00 800 m Dky F
15,10
15,25
15,40
16,00
16,20
16,50

guľa Dky

diaľka Dci

guľa Dci

výška Dky

400 m pr. Dky F
200 m Dci F
200 m Dky F
2000 m pr. Dci F
2000 m pr. Dky F
100-200-300-400 m Dci F
100-200-300-400 m Dky F

žrď Dky

žrď Dci

oštep Dky
diaľka Dky +
vlož. Ž

3000 m Dci F
3000 m Dky F
4x100 m Dci F
4x100 m Dky F
5000 m chôdza Dci F
5000 m chôdza Dky F

Nedeľa : 20.6.2021
10,00 200 m Dci R
10,15 200 m Dky R
10,35 1500 m Dci F
10,50 1500 m Dky F
11,10 400 m pr. Dci F
11,25
11,40
11,45
12,00
12,15
12,30
12,45

výška Dci

oštep Dci

trojskok Dci

disk Dky

kladivo Dci

disk Dci

kladivo Dky

trojskok Dky
+ vlož. Ž

Upozornenie:
Finále v behoch sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia
rozbehy.

Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu)
Meno a priezvisko pretekára: ................................................................

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o
organizovaní Majstrovstiev SR jednotlivcov, dorastencov a
dorasteniek v Košiciach v dňoch 19. – 20. júna 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

