
 



 

 

 

 

 

Slovenská skokanská Tour 2023 
 

Usporiadateľ:   Slovenský atletický zväz 

Mijosport o.z. 

Stredná športová škola Banská Bystrica 

Stredná športová škola Trenčín 

 

Termín:    1. kolo Trenčín - 4. január 2023 od 10.30 hod. 

 

Miesto:    Stredná športová škola  

Kožušnícka 54 Trenčín 911 05 

ŠPORTOVÁ HALA: Staničná 6 (za školským internátom) 

 

Hlavní funkcionári:   Mgr. Ľuboš Benko  

    Mgr. Ivan Peťovský 

    Mgr. Robert Piaček 

 

 

Disciplíny:    35m  

    35m prekážok 

    Skok do diaľky 

    Skok do výšky 

 

Kategórie:   žiaci, dorast, juniori, seniori 

 

Povrch:    Tunel – behy (možnosť použitia tretier s max. dĺžkou klincov 12mm)  

Hala – Skok do výšky Prísny zákaz vstupu v tretrách mimo rozbežisko 

pre skok do výšky! 

     

Prihlášky:    Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli 

http://statistika.atletika.sk/kalendar 

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 31.12. 

2022 do 12:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky 

prihlasovanie ukončí. 

 

 Prezentácia:   priamo na disciplíne u vrchníka 15´ pre začiatkom disciplíny 

 

Náklady:    Pretekári štartujú na náklady vysielajúceho klubu. 

 

Stredná športová škola Trenčín 



Odmeňovanie:  Pretekári umiestnení na 1.-3. mieste v každej kategórii získajú diplom 

a medailu. Vyhlasovanie hneď po ukončení súťaže. 

 

Šatne:    Sú zabezpečené v priestoroch haly. 

 Usporiadateľ nezodpovedá za odložené veci pretekárov. 

 

Záverečné ustanovenie: preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného 

poriadku SAZ-u pre rok 2023 a týchto propozícií. 

 

Časový rozpis:  

 

(Časový program môže byť upravený podľa počtu zúčastnených) 

 

10.00 35 m Ž-D-J-S   Dievčatá 

10.45 35 m Ž-D-J-S   Chlapci 

11.30 35 m prek. Ž-D-J-S  Dievčatá 

12.15 35 m prek. Ž-D-J-S  Chlapci 

13.00 výška Ž-D-J-S  Dievčatá  diaľka Ž-D-J-S Chlapci  

15.00 výška Ž-D-J-S  Chlapci  diaľka Ž-D-J-S Dievčatá 

 

• Pri bežeckých disciplínach sa bežia dva behy, lepší z nich sa započítava do celkového  poradia 

• V skoku do diaľky všetci absolvujú 3 pokusy, osem najlepších v každej kategórie ďalšie 3 

finálové pokusy 

• V skoku do výšky bude súťaž prerušená na rozcvičenie nasledujúcich kategórií medzi 

žiackymi, dorasteneckými a juniorskými, seniorskými kategóriami 

 

 

 

Základné výšky a zvyšovanie: skok do výšky 

 

žiačky, dorastenky, juniorky, ženy: základná výška: 130 cm  

zvyšovanie: 130 až 165 po 5cm – 168 – 171 + 2 

žiaci, dorastenci, juniori, muži: základná výška: 145 cm 

zvyšovanie: 145 až 190 po 5cm – 194 – 198 – 201 – 204 + 3 


