
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY DRUŽSTIEV 

DORASTU 
 
 

 
 
 

Trnava, 04. október  2014



 
Usporiadateľ: 
Z poverenia SAZ zabezpečuje Atletický klub AŠK Slávia Trnava. 
 
Termín a miesto: 
04. október 2014, Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho,  
                             Hajdóczyho ulica, Trnava 
 
Hlavní funkcionári: 
Riaditeľ pretekov:     Ing. Vladimír Gubrický (tel.0905/278836) 
Zátupca riaditeľa pretekov: Mgr. Michal Matys, Marián Hammel 
Riadenie súťaže:   Mgr. Milutín Černák 048 6117645 

Ing. Vladislav Vovčko 0918 488871 
Vedúci rozhodca + inštruktor: Ing. Jozef Malík 
Vedúci rozhodca:     Ľudmila Hlaváčková 
Technický riaditeľ:   Milan Hlaváček 
Štartér:    Alexander Hrdlička 
Zdravotné zabezpečenie:  Mgr. Andrej Foltýn 
 
Prihlášky: 
Zasielajú oddiely za postupujúce družstva písomne, resp. elektronickou formou tak, 
aby boli doručené najneskôr do 1.10. 2014 do 19.00 hod  na  adresu: 
toth@atletikasvk.sk, vovcko@gmail.com, milutin@brnet.sk  
Pri prezentácii, ktorá bude ukončená o 10.30 hod., môžu vedúci družstiev urobiť 
posledné úpravy prihlášky. Riadiacemu súťaže následne odovzdajú definitívny 
menovitý zoznam pretekárov družstva s uvedením disciplíny v ktorej budú štartovať 
a s označením hosťujúcich pretekárov 
 
Štartujú: 
Dorastenci: tri družstvá z M-ZsAZ, dve družstvá z M-SsAZ, M-VsAZ a víťaz AZB 
Dorastenky: tri družstvá z M-ZsAZ, dve družstvá z M-SsAZ, M-VsAZ a víťaz AZB 
 

Obmedzenie štartu: 
Štartovať  môžu  pretekári   ročníkov   narodenia  1997 – 1998, prípadne mladší 
v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie. V družstve môže štartovať najviac 26 
pretekárov a 26 pretekárok. Jeden pretekár môže štartovať maximálne v troch 
disciplínach.   Pretekári  nemôžu v jeden  deň  štartovať  v dvoch    disciplínach 
dlhších ako 400 m.  
 
Kancelária pretekov: 
Bude   otvorená  v  deň   pretekov  v  sociálnej   budove  na  štadióne  od  9.30  hod. 
Prezentácia končí o 10.30 hod.  
Počas pretekov bude kancelária pretekov v podstavbe tribúny. 

mailto:toth@atletikasvk.sk
mailto:vovcko@gmail.com
mailto:milutin@brnet.sk


Disciplíny: 
dorastenci  - 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110m prek., 400m prek, 
2000m prek, diaľka, trojskok, výška, žrď, guľa, disk, oštep, kladivo,  chôdza 5000m, 
4x100m, 100-200-300-400m,  
 
dorastenky  - 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100m prek., 400m prek, 
2000m prek., diaľka, trojskok, výška, žrď, guľa, disk, oštep, kladivo, chôdza 5000m, 
4x100m, 100-200-300-400m 
 
Hodnotenie: 
Boduje sa prvých 10 miest v disciplíne bodmi -11,9,8,7,6,5,4,3,2,1.  
 
Technické pokyny: 
V behoch na  100 m sa konajú rozbehy a finále. Preteky v ostatných bežeckých 
disciplínach sa uskutočňujú ako časové behy a konečné poradie sa určí podľa 
dosiahnutých časov. 
 
Previnenia a tresty: 
Neoprávnené štarty pretekára sa trestajú stratou všetkých bodov získaných týmto 
pretekárom vrátane štafety. 
Každý neoprávnený štart sa posudzuje a trestá zvlášť. Po ukončení súťaže sa za 
každý neoprávnený štart odpočíta družstvu ešte 10 bodov. 
Ak sa zistí neoprávnený štart pretekára po rozbehu, prípadne v priebehu súťaže, 
pretekár je z ďalšej súťaže vyradený a do finále postupuje ďalší pretekár tak, akoby 
vyradený pretekár neštartoval. 
Za iné priestupky môže byť zavedené disciplinárne pokračovanie v zmysle 
disciplinárneho poriadku. 
Za neoprávnený štart sa považuje: pretekár nie je uvedený v odovzdanom zozname 
pretekárov a štartuje, nie je reg. v SAZ, štartuje mimo rozsahu pretekania, väčší 
počet štartov, viac pretekárov v družstve, nenastúpenie na disciplínu a následný štart 
v ďalšej disciplíne,... 
 
 
 



 
 

Šatne a rozcvičovanie: 
Šatne sú zabezpečené v sociálnej  budove atletického klubu, rozcvičovanie je možné 
na trávnatej  ploche pri  telocvični Slávia. V prípade   nepriaznivého počasia bude na 
rozcvičovanie k dispozícii aj telocvičňa Slávia. Usporiadateľ nezodpovedá za veci 
odložené v šatni a priestoroch tribúny a štadióna. 
 
Váženie náčinia: 
Váženie náčinia bude prebiehať pri kancelárii pretekov do 10.30. Skontrolované 
náčinie ostáva v kancelárii pretekov a bude doručené priamo na príslušnú disciplínu. 
 
Ubytovanie a strava:   
Usporiadateľ zabezpečí ubytovanie pre pretekárov a funkcionárov oddielov, ktorí si 
toto objednajú do 26.09.2014 na adrese gubricky@atletikasvk.sk.  
Po potvrdení prijatia objednávky ubytovania vám bude  oznámená výška  platby za 
ubytovanie a po pripísaní platby na účet č. 93036212/0200 (do správy pre prijímateľa 
uveďte klub objednávateľa), bude objednávateľovi ubytovanie rezervované. 
Jednotková cena za osobu a noc je do 10,-€. Je potrebné zaslanie menného 
zoznamu ubytovaných. Stravovanie usporiadateľ nezabezpečuje. 
Po termíne 26.09.2014 usporiadateľ ubytovanie nezabezpečuje.  
 
 
Tituly a odmeny: 
Víťazné družstvo v kategórii dorastencov a v kategórii dorasteniek získava titul 
„Majster SR na rok 2014“ a má právo štartovať v Pohári európskych majstrov 
juniorov v roku 2015. 
 

Technické ustanovenia: 
Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore, členovia štafety musia mať jednotné 
dresy. 
Vstup na plochu štadióna je povolený iba súťažiacim, rozhodcom a hlavným 
funkcionárom M-SR. 
Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení rozpisu Atletické 
súťaže 2014  a týchto organizačných pokynov. 
 
Zvyšovanie: 
Skok do výšky: 
dorastenci-160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 194, 198 ..ďalej po 3 cm 
dorastenky-140, 145, 150, 155, 160, 164, 168, 171...ďalej po 3cm 
Skok o žrdi:                                            
dorastenci- 250,270,290,310,330,350,370,390,400,410,...ďalej  po 10cm 
dorastenky- 200,220,240,260,280,290,300,310...ďalej po 10cm 
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Časový program: 
11.20  5000m chôdza Dci,Dky   
11.30     žrď Dci  diaľka Dci  kladivo Dci  oštep Dky 
12.00  110 m prek. Dci   výška Dky 
12.15  100 m prek. Dky    
12.30  100 m Dci R   
12.40  100 m Dky R         
12.50  400 m Dci       kladivo Dky oštep Dci 
13.00  400 m Dky      diaľka Dky     
13.10  2000 m prek. Dci 
13.25 2000 m prek.  Dky 
13.40 100 m  Dci F   výška Dci 
13.50 100 m  Dky F    
14.00  1500 m Dky  
14.15  1500 m Dci        disk Dci guľa Dky 
14.30  400 m prek. Dci   žrď Dky trojskok Dci  
14.45  400 m prek. Dky 
15.00  800 m  Dci 
15.10  800 m  Dky 
15.20  200 m  Dci    
15.35  200 m  Dky        disk Dky guľa Dci 
15.50  3000 m  Dci      trojskok Dky   
16.05  3000 m  Dky 
16.20  4x100 m  Dci 
16.30  4x100 m  Dky 
16.45  100-200-300-400m Dci 
17.00  100-200-300-400m Dky 
Upozornenie: V prípade že v disciplíne diaľka, trojskok, guľa, disk, oštep, kladivo 
bude štartovať viac ako 16 pretekárov, tak všetci pretekári budú mať iba dva pokusy. 
Pretekári na 1.-8. mieste pokračujú v súťaži a budú mať ďalšie tri pokusy. 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
          Mgr. Michal Matys     Ing.Vladimír Gubrický 
predseda AK AŠK Slávia Trnava       riaditeľ pretekov 



Hlavní partneri podujatia:  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Ďalší partneri podujatia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


