
 
 

 

P R O P O Z Í C I E 
 

3. kola Atletickej ligy 2015 
DUBNICA 2015 

 
 
Usporiadateľ: Z poverenie SAZ zabezpečuje AK Spartak Dubnica nad Váhom 
 

Termín: 25. júla 2015 v sobotu o 12:00 hod. 
 

Miesto: Mestský štadión Dubnica nad Váhom 
 

Organizačný výbor: Predseda OV:   Peter RAČKOVIČ 
 Riaditeľ pretekov:  Ľuboš BELÁŇ 
 Vedúci rozhodca:       Dušan CHATRNÚCH 
 Riadiaci súťaží:   Róbert MITTERMAYER 
     Jozef MALÍK 
 Časomiera a dataservis: HRDO šport – Rastislav HRBÁČEK 
 Štartér:                            Róbert BREZINA 
 

Prihlášky:                     Prihlášky podávajú atletické oddiely na e-mailovú adresu riadiacich súťaží. Všetky 
oddiely vytvoria prihlášku a pošlú ju 23.7.2014 do 12:00 hod. na adresu riadiaceho 
súťaže mittermayer@atletikasvk.sk a malik@atletikasvk.sk vo formáte: odd_prihl.dat 
a vo worde.  
Prijatie prihlášky potvrdia riadiaci súťaže e-mailom – najneskôr do 17:00 hod. deň pred 
pretekmi. V prípade, že oddiel nedostane informáciu o potvrdení prihlášky, je povinný 
kontaktovať sa s riadiacim súťaže a zjednať nápravu. Prihláška podaná e-mailom sa 
pokladá za prijatú, ak odosielateľ dostanete potvrdenie o jej prijatí.  
Štartová listina bude uverejnená na WEB stránke SAZ: www.atletikasvk.sk do 20:00 deň 
pred pretekmi. 

 

Štartujú:                        Na jednotlivých kolách ligy štartujú pretekári zúčastnených družstiev a pretekári klubov 
nezapojených do súťaže družstiev, zahraniční pretekári v rozsahu pretekania sa svojej 
vekovej kategórie. Na súťažiach atletickej ligy nemôžu štartovať pretekári žiackych 
kategórií. 
V jednotlivých kolách súťaže družstiev môže za družstvo štartovať maximálne 26 
pretekárov. Minimálny počet pretekárov na kole Atletickej ligy je 6 pretekárov  
Každý pretekár v súťaži družstiev môže štartovať najviac v troch disciplínach, vrátane 
štafety. 
Pretekári kategórie juniorov a dorastencov, v jeden deň nemôžu štartovať v dvoch 
bežeckých disciplínach dlhších ako 400 m.  

 

Disciplíny:                        Muži - 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, 10000 m, 110 m prek., 400 m prek., trojskok, 
výška, žrď, disk, kladivo, oštep, 5000 m chôdza, 4 x 400 m 

 Ženy - 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, 10000 m, 100 m prek., 400 m prek., trojskok, 
výška, žrď, disk, kladivo, oštep, 5000 m chôdza, 4 x 400 m 

mailto:mittermayer@atletikasvk.sk
mailto:malik@atletikasvk.sk
http://www.atletikasvk.sk/


Kancelária pretekov: Bude otvorená na Mestskom štadióne v sobotu od 10.00 hod. do ukončenia pretekov. 
Do 11.00 hod. 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. 

 

Štartovné: Poplatok za pretekára oddielu nezapojeného do Atletickej ligy: 5,00 €. 
 

Prezentácia na disciplíny: Prezentácia pre všetky disciplíny bude umiestnená pri vstupe na štadión (vedľa hlavnej 
tribúny pri štarte behu na 100 m) a označená nápisom „Prezentácia“. 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. 
Kontrola náčinia končí 30 min. pred začiatkom prvej disciplíny o 11,30 hod. v tribúne 
Mestského štadióna v Dubnici nad Váhom. 

 

Protesty:                       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 vyhlásení výsledkov danej disciplíny (ods.2 a 3 pravidla 146 
Pravidiel atletiky) – výsledky budú uverejnené na vývesnej tabuli. 

 Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny sa musí podať jury písomne 
do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (ods. 5 
pravidla 146 Pravidiel atletiky).  
Odvolanie musí byť pri AL doložené vkladom vo výške 10€. 

 

Šatne: V tribúne Mestského štadióna Dubnica nad Váhom. Za prípadné straty usporiadateľ 
neručí. 

 

Váženie náčinia: V tribúne Mestského štadióna Dubnica nad Váhom do 12,00 hod. Náčinie, ktoré 
nebude premerané nebude možné použiť v súťaži. 

 

Rôzne: - dráha 6 prúdová umelohmotná pokrytá hmotou Conipur 
- rozcvičovanie pretekárov je povolené len na vedľajších plochách 

 

Záverečné ustanovenie: Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ 2014 a týchto propozícií.  
 
 

Peter Račkovič     Ľuboš Beláň 
                                         Predseda OV                                                                                  riaditeľ pretekov 
 

Časový rozpis: 

 
13:00 400 m prek. M  trojskok M žrď M+Ž  kladivo Ž  oštep M 
13:15 400 m prek. Ž 
13:30 200 m M 
13:45 200 m Ž 
14:00 800 m M   trojskok Ž 
14:15 800 m Ž       kladivo M oštep Ž 
14:30 110 m prek. M 
14:45 100 m prek. Ž 
15:00 1500 m M    výška Ž 
15:15 1500 m Ž       disk Ž 
15:30 10000 m M+Ž 
16:00 100 m M 
16:15 100 m Ž     výška M  disk M 
16:30 5000 m chôdza M+Ž 
17:00 4 x 400 m M 
17:15 4 x 400 m Ž 
 


