Mládežnícky míting
Termín a miesto
16. decembra 2017 (sobota) o 11,00 hod., Bratislava, športová hala ELÁN Bajkalská 7, Bratislava
Usporiadateľ
Slovenský atletický zväz
Hlavní funkcionári
Riaditeľ pretekov:
Vedúci rozhodca:
Delegát SAZ:
Technický riaditeľ:

Tomáš Benko
Miroslav Helia
Martin Illéš
Dominika Tomašovičová

benko@atletikasvk.sk
helia@chello.sk
illes@atletikasvk.sk
dominika.tomasovicova@gmail.com

Štartujú
pretekári a pretekárky ročníky narodenia:
juniori a juniorky:
1998 – 1999
dorastenci a dorastenky:
2000 – 2001
starší žiaci a staršie žiačky 2002 – 2003
Disciplíny
60 m, 300 m, 500 m, 1000 m, 2000m, 60 m prekážok, skok do diaľky, vrh guľou
V behoch na 60m a 60m prekážok sa pobežia dve série behov.
V behu na 300m môžu štartovať kategória dorastu a juniorov. V kategória starších žiačok je
výkonnostný limit 44s a u starších žiakov 40s.
Prihlášky
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:
www.hrdosport.sk/Account/Login
zahraniční pretekári a pretekárky na e-mailovú adresu: hrbacek@atletikasvk.sk
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 14.12.2017 (štvrtok) do 18,00 hod. Po
tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.
Štartovné
Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € za pretekára. Pre zahraničného pretekára
je poplatok 5€.
Kancelária pretekov
Bude otvorená v hale od 9,00 hod. ukončenia pretekov, do 10,00 hod. musí byť potvrdený
štart každého pretekára. Pretekári a pretekárky obdržia štartové čísla.

Obmedzenie štartu
Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci „Rozsahu pretekania sa
v SAZ“ svojej vekovej kategórie ( majstrovské a doplnkové disciplíny).
Šatne
Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie.
Za odložené veci usporiadateľ neručí.
Rozcvičovacie priestory
Budú výlučne vo vyhradenom priestore na ploche haly ELÁN.
Technické ustanovenia
a) Preteká sa podľa pravidiel atletiky a podľa týchto propozícií.
b) Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených
(menia sa flexibilne podľa prebiehajúcich disciplín).
c) V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou
klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
d) Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
e) Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách
f) Vo vrhu guľou bude použité náčinie s plastovým povrchom

Časový program mládežnícky míting
Sobota 16. december 2017
11.00 60 m prek. D séria I
11.15 60 m prek. CH séria I
11.35 60 m D séria I
11.55 60 m CH séria I
12.15 60 m prek. D séria II
12.30 60 m prek. CH séria II
12.50 60 m D séria II
13.10 60 m CH séria II
13.30 1000 m D
13.45 1000 m CH
14.00 2000 m D
14.15 2000 m CH
14.30 500 m D
14.45 500 m CH
15.00 300 m D
15.30 300 m CH

diaľka CH

diaľka D

guľa CH

Trojskok CH + D

guľa D

