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2. kolo Atletickej ligy 

 
 
Usporiadateľ: z poverenia SAZ - ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica a VŠC DUKLA 
 
Termín:  2.  júna 2018 (sobota) o 13,00 hod. 
 
Miesto: Štadión SNP VŠC Dukla Banská Bystrica na Štiavničkách  
 
Hlavní funkcionári: 
Predseda OV:      Roman Benčík 
Riaditeľ pretekov:      Igor Kováč 
Technicko - organizačný delegát SAZ: Marcel Matanin 

Vedúci rozhodca:      Ivan Čillík 
Inštruktor:        Marián Kalabus 
Riadiaci súťaže:      Róbert Mittermayer, Jozef Malík  
 
Štartujú: Družstvá mužov a žien, na základe prihlášky, podľa súťažného poriadku 

Atletickej ligy 2018.  

Pretekári klubov nezapojených do súťaže družstiev, individuálni členovia SAZ, prípadne 

aj zahraniční pretekári. Mládež môže štartovať v disciplínach rozsahu pretekania sa 

svojej vekovej kategórie. Na súťažiach Atletickej ligy nemôžu štartovať pretekári žiackych 

kategórií. 

 
Prihlášky: 

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli 
http://statistika.atletika.sk/kalendar 

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 1.6.2018 do 12,00 hod.  
 
Disciplíny: 
Muži:  
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 110 m prekážok (vložené), 400m prek., 3000m prek., skok 
do výšky, skok o žrdi, skok do diaľky, trojskok, guľa (vložené), disk, kladivo, oštep, oštep 
(vložené - zdravotne znevýhodnený), vrh guľou (vložené - zdravotne znevýhodnený) , 
hod kuželkou (vložené - zdravotne znevýhodnený) , chôdza 5000 m, 4x 400 m  
Ženy:  
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100 m prekážok (vložené),400m prek., 3000m prek.,  skok 
do výšky, skok o žrdi, skok do diaľky, trojskok, guľa (vložené), disk, kladivo, oštep, chôdza 
5000 m, 4x 400 m  
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Štartovné: Pretekári z oddielov, ktoré nie sú účastníkmi súťaže družstiev, štartujú za 
poplatok 5 € za každého pretekára. 
Kancelária pretekov: bude otvorená v sobotu, 2.6. od 11:00 na štadióne vo veži 
časomiery. Prezentácia sa uzatvára 1 hod. pred začiatkom prvej disciplíny.  
 
Štartové čísla: vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého 

pretekára.Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo 

čitateľné počas pretekov.  

 
Váženie náčinia 
V priestoroch cieľa, pod rozhodcovskou vežou. Končí 30 min. pred začiatkom prvej 
disciplíny. 
 
Protesty a odvolania: Na základe súťažného poriadku SAZ 

Vyhlasovanie výsledkov: 
Žiadame pretekárov zúčastniť sa vyhlasovania v nasledujúcich blokoch: 
1. blok vyhlasovania: žrď Ž, kladivo Ž, diaľka Ž, 400 m prek. M Ž, 100 m M Ž 
2. blok vyhlasovania: výška M, diaľka M, kladivo M, 800 m M Ž, 200 m M Ž 
3. blok vyhlasovania: žrď M, výška Ž, trojskok Ž, oštep Ž, disk Ž, 400 m M Ž, 3000 m 

prek. M 
4. blok vyhlasovania: 3000 m prek. Ž, disk M, trojskok M, oštep M, 5000 m chôdza M 

Ž, 4 x 400 m M Ž 
 
Záverečné ustanovenia 

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. 
Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia. 
Preteky vo všetkých bežeckých disciplínach sa uskutočňujú ako časové behy a konečné 
poradie v disciplíne sa určí podľa dosiahnutých časov bez ohľadu na to, v ktorom behu 
boli dosiahnuté. 
Vzdialenosť odrazovej dosky v trojskoku: muži 13 m a 11 m, ženy 11 m a 9 m 
Družstvá štartujú v jednotných klubových dresoch. Štart v inom drese (vrchný diel) je 
dôvodom na nepripustenie na štart.  
Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení „Atletické súťaže 2018“ a 
týchto propozícií.  
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Časový program: 
 

 
13:00 110m prek. M vlož  Žrď Ž  Kužel + Oštep ZZ vlož. Kladivo Ž 

13:15 100m prek. Ž vlož  Diaľka  Ž            Guľa M vlož. 

13:30    Slávnostné otvorenie pretekov  

13:45 400m prek. M  Výška M     

14:00 400m prek. Ž          

14:20 100m  M          Kladivo M 

14:35 100m Ž   Diaľka M   Guľa Ž vlož. 

14:50    1. blok vyhlasovania 

14:55 800m M   Žrď M 

15:10 800m Ž   Výška Ž   Oštep Ž 

15:30 200m  M         Disk Ž 

15:50 200m  Ž   Trojskok Ž     

16:05    2. blol vyhlasovania 

16:10 400m  M       Guľa ZZ vlož. 

16:20 400m   Ž 

16:40 3000m prek. M        Disk M 

17:00 3000m prek.  Ž  Trojskok M   Oštep M 

17:05    3. blok vyhlasovania 

17:25 5000m chôdza M+Ž 

18:00 4x 400m M  

18:05 4x 400m Ž 

18:15    4. blok vyhlasovania 

 


