PROPOZÍCIE
Halových Majstrovstiev SsAZ pre rok 2019
mladšieho žiactva, najmladšieho žiactva
Usporiadateľ:

Stredoslovenský atletický zväz v spolupráci s ŠK UMB
Banská Bystrica

Termín:

13. január 2019 (nedeľa) o 10,00 hod.

Miesto:

Banská Bystrica, športová hala ŠG

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov:
Vedúci rozhodca:
Technický riaditeľ:
Technický delegát:

Prihlášky:

Prihlásenie na preteky prebieha on-line na webovom
portáli
www.hrdosport.sk/Account/Login
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr
11.1.2019 do 12,00 hod. Po tomto termíne systém
automaticky prihlasovanie ukončí.
Organizátor si vyhradzuje právo neprijať prihlášku
pretekárov z klubov mimo SsAZ v prípade veľkého počtu
prihlásených.
Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude zverejnený
na www.hrdosport.sk vo štvrtok 11.1.2019 do 20,00hod.

Štartovné:

Pri potvrdení štartu pretekára zaplatí klub SsAZ
usporiadateľovi štartovné 2,00 € za pretekára. Štartujúci
z ostatných oblastí SR zaplatia 5,00 € za štart.

Disciplíny:

Mladší žiaci a žiačky (2006-2007): 60m, 600m,
1500m, 60m pr., diaľka, výška, guľa
Prípravka chlapci a dievčatá (2008 a mladší): 60m,
600m, 1000m, diaľka, výška

Štartujú:

Mladší žiaci a žiačky ročník narodenia 2006 a 2007.

Kamil Škarba
Katarína Štulíková
Viktor Šokotko
Milutín Černák

Prípravka chlapci a dievčatá ročník narodenia 2008 a
mladší.
Kancelária pretekov:

Bude otvorená v hale od 8,00 hod., kedy môžu vedúci
urobiť zmeny oproti pôvodnej prihláške za poplatok:
odhláška 0,50 €, prihláška 3,00 €, nenastúpenie na štart
po uzatvorení prihlášok 3,00 €. Prezentácia končí o 9,30
hod.

Ubytovanie, strava:

Usporiadateľ nezabezpečuje.

Postup do finále:

Do finále sa postupuje podľa časov – pretekári zo SsAZ

Základné výšky:

výška
Mladší žiaci:
Mladšie žiačky:
Prípravka chlapci:
Prípravka dievčatá

110 cm
100 cm
100 cm
90 cm

Ceny:

Prví traja pretekári v disciplíne získajú diplomy, medaile
a víťaz tričko majster SsAZ

Rozhodcovia:

Kluby SsAZ zabezpečia rozhodovanie skupín disciplín
kvalifikovanými rozhodcami podľa nasledovného rozpisu:
časomiera:
ZTSDU, HRDO
behy:
ZTSMT
štartér:
UMBBB
diaľka:
OLYPB
výška:
MOSTB
guľa:
UMBBB
technická čata
UMBBB
Rozhodcovia budú odmenení za vykonanie funkcie
rozhodcu podľa platných smerníc SAZ – u, cestovné
rozhodcov je v réžii klubu.

Upozornenie:

- V hale môžu pretekári používať tretry s dĺžkou klincov
max. 6 mm
- V behoch nad 600m vrátane budú prideľované štartové
čísla
- Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť počet pokusov v
technických disciplínach podľa počtu prihlásených
pretekárov.

Záverečné ustanovenie: Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním týchto
propozícií.

Časový rozpis:
10:00

60 m pr. MCH

10:15

60 m pr. MD

10.30

60 m R PCH

10:45

60 m R PD

11:00

60 m R MCH

11:15

60 m R M D

11:30

60 m F PCH

11:35

60 m F PD

11:40

60 m F PCH

11:45

60 m F MD

11:50

600 m PCH

12:05

600 m PD

12:20

600 m MCH

12:35

600 m MD

12:50

1000 m PCH

13:05

1000 m PD

13:20

1500 m MCH

13:35

1500 m MD

diaľka PD

diaľka PCH

výška PD
diaľka MD

výška PCH
diaľka MCH

13:50

výška MD

guľa MCH

14:50

výška MCH

guľa MD

Poznámka:
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu podľa počtu
prihlásených pretekárov.

