
 

Západoslovenský atletický zväz 

 
Majstrovstvá ZsAZ jednotlivcov najmladšieho žiactva a 

mladšieho žiactva 

 

Propozície  

 
Termín: 28.9. september 2014    -  nedeľa o 10:00 hod.  

Usporiadateľ: z poverenia ZsAZ zabezpečuje  Športový klub  -ATLETIKA  ŠK Skalica.  

Miesto: Mestský atletický  a futbalový štadión  ŠK Skalica ,Športová č.54,Skalica.  

 

Štartujú: 

  

- najmladšie žiactvo - rok narodenia 2003 a mladší,  

- mladšie žiactvo - rok narodenia 2001 – 2002. 

 

Ceny:  
Prví traja pretekári v kategóriách najml. žiactva a ml. žiactva dostanú diplom a medailu. Víťaz v 

týchto dvoch kategóriách dostane aj tričko s nápisom Majster ZsAZ pre rok 2014. 

  

Funkcionári pretekov:  
Riaditeľ pretekov: Zdeňek Zalubil  

Riadiaci pretekov - mladší žiaci: František Tóth, Ing. Juraj Svinčák.  

Riadiaci pretekov - najmladší žiaci: Marián Hammel.  

  

Obmedzenie štartu: pretekári nemôžu štartovať v dvoch disciplínach dlhších ako 150m. 

  

Prihlášky: do 25.09.2014  do 1200 hod. elektronickou formou na adresu: toth@atletikasvk.sk  

 

Kancelária pretekov :bude otvorená v sobotu ,v deň pretekov od 8.00 hod v kancelárii  na 

štadióne Prezentácia klubov sa uskutoční  do 9:15 hod. 

  

Rozcvičovanie: mimo hlavnej plochy. 

  

Šatne: sú k dispozícii na štadióne slúžia len na prezlečenie. Organizátor neručí za veci odložené v 

šatni. 

  

Štartové čísla: dostanú pretekári v dlhších bežeckých disciplínach priamo na štarte.  

 

Disciplíny: Najmladšie žiactvo:  60m, 150m,300, 600m,60m pr..1000m 

chôdza, diaľka, výška guľa 2kg,, loptička,  

4 x60m.  

Mladšie žiactvo:  60m, 150m, 300m, 600m, 1000m, 60m pr., 

2000m chôdza, diaľka, výška, guľa 3kg, 

loptička, 4 x60m. 

  

mailto:toth@atletikasvk.sk


Prezentácia:   prezentácia pretekárov končí  15 minút pred začiatkom disciplíny  priamo pri disciplíne  

Zdravotná služba :   bude sa zdržiavať vo vymedzenom priestore pri vchode  na štadión 

 

Základné výšky: 

Mladší žiaci:                           120,125,130.135,140,145,150,155,160,163,... 

 Mladšie žiačky:                       110,115,120,125,130,135,140,145,148,.... 

Najmladší žiaci:                        110,115,120,125.130,135,140,145,150,153,.... 

Najmladšie žiačky:                   100,105,110,115,120,125,130,135,140,143,... 

 

Protesty:   Podľa pravidiel atletiky 

Záverečné ustanovenie: Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním súťažného poriadku ZsAZ 

na rok 2014 a týchto propozícií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Martin Illéš v.r.                                                                              Zdeňek Zalubil 

   Predseda ZsAZ                                                                                Predseda ATLETIKA ŠK SKALICA 

 

 

 



Časový rozpis: 28.09.2014 - SKALICA, Majstrovstvá ZsAZ jednotlivcov najmladšieho 

žiactva a mladšieho žiactva  
 

 

10.00 2000 m      chôdza ml.žčky,žci         diaľka najml.žčky       guľa ml.žčky          loptička l.žci  

10.15 1000 m      chôdza najml.žčky,žci                            výška  ml.+najml.žci  

10.30 60 m prek.  najml.žčky,žci F  

10.40 60m prek.    ml.žčky,žci F  

10.50 60 m ml.žčky R                         diaľka najml.žci     guľa najml.žci           loptička ml.žčky           

11.00 60 m ml.žci R  

11.10 60 m najml.žčky R  

11.20 60 m najml.žci R  

11.35 300 m ml.žčky F                                                    guľa ml.žci  

11.45 300 m ml.žci F                             diaľka ml.žci                               loptička najml.žčky  

12.00 60 m ml.žčky F                                                   výška ml.+najml.žčky  

12.05 60 m ml.žci F  

12.10 60 m najml.žčky F  

12.15 60 m najml.žci F  

12.25 600 m ml.+najml.žčky F  

12.35 600 m ml.+najml.žci F                                              guľa najml.žčky 

12.45 1000 m ml.žčky F                            diaľka ml.žčky                              loptička najml.žci  

12.55 1000 m ml.žci F  

13.05 150 m ml.žčky F  

13.15 150 m ml.žci F  

13.25 150 m najml.žčky F  

13.35 150 m najml.žci F  

13.50 4 x 60 m ml.žčky F  

13.55 4 x 60 m ml.žci F  

14.00 4 x 60 m najml.žčky F  

14.05 4 x 60m najml.žci F 


