
 

HALOVÝ  MÍTING  ELÁN 

 14. ročník 

 

P R O PO Z Í C I E 
 

Termín a miesto: 1. február 2015 od 15:00 hod., nedeľa, ŠH ELÁN, Bratislava, Bajkalská 7 
 

Usporiadateľ: Slovenský atletický zväz 
 

Hlavní funkcionári:  riaditeľ pretekov        Róbert Mittermayer 
                                  manažér pretekov     Imrich Ozorák 
             vedúci rozhodca       Ján Koštial 
    
Štartujú: V kategóriách mužov a žien štartujú pretekári a pretekárky ročník narodenia 1995 
a starší, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa vo svojej vekovej kategórie.  
 

Štartovné:  1,- € za pretekára zo SAZ a 5,-€ za pretekára z ostatných krajín 
 

Prihlášky: Zasielajú slovenské oddiely najneskôr v utorok 27.01.2015 do 24:00 hod., 
a to výhradne elektronickou formou s použitím pripraveného elektronického súboru 
odd_prihl.dat a s opisom prihlášky.rtf na adresy: toth@atletikasvk.sk a 
atletika@ba.psg.sk. Iný spôsob, termín ani čas prihlasovania usporiadateľ 
neakceptuje. Po tomto termíne a ani v dni konania podujatia usporiadateľ už 
neakceptuje žiadne dodatočné prihlášky. 
 

Disciplíny: 
MUŽI: 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m prekážok, trojskok,  
ŽENY: 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m prekážok, skok do diaľky, trojskok,  
 

V behoch na 60 m a 60 m prekážok všetci muži aj ženy štartujú dvakrát. 
Nasadzovanie do prvej série bude podľa časov uvedených v prihláškach, 
nasadzovanie do druhej série bude podľa dosiahnutých časov v prvej sérii. V prípade 
DQ v prvej sérii môže pretekár nastúpiť na štart v druhej sérii. Ostatné bežecké 
disciplíny sú jednokolové, o konečnom poradí rozhoduje dosiahnutý čas.  
Odrazové brvno v trojskoku bude u mužov vo vzdialenosti 13 m, u žien 11 m od 
doskočiska. 
V skoku do diaľky a trojskoku postupuje do finále 8 pretekárov s najlepšími výkonmi 
po prvých troch pokusoch. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu súťažiacich s prihliadnutím na počet 
prihlásených pretekárov a ich výkonnosť. 
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Definitívny časový program: Bude aktualizovaný podľa počtu prihlásených 
pretekárov a zverejnený vo štvrtok 29.01.2015 do 12:00 hod na www.atletikasvk.sk 
 

Potvrdenie prihlášky – prezentácia:  Vedúci oddielu po príchode do haly ELÁN v 
dni konania podujatia skontroluje predložený výpis zo štartovej listiny a škrty, resp. 
chyby zahlási pri hlavnom prezentačnom stole. Za odhlásenie pretekára zo 
štartovej listiny po termíne 31.01.2015 20:00 hod. – je poplatok 5,- € 
 

Štartové čísla: Si prevezmú vedúci oddielov pri prezentácii v hale ELÁN v deň 
konania pretekov od 12:00 hod. 
 

Šatne: Budú k dispozícii v hale ELÁN (jedna pre mužov a jedna pre ženy) len na 
prezlečenie. 
Za odložené veci usporiadateľ neručí. 
 

Zdravotná služba: Bude k dispozícii počas podujatia na ploche haly ELÁN. 
 

Rozcvičovacie priestory: Budú výlučne v osobitnom vyhradenom priestore na 
ploche haly ELÁN. 
 

Obmedzenia:  

 V hale ELÁN môžu pretekári používať tretry s dĺžkou klincov najviac 6 mm. 

 Sprevádzajúce osoby a pretekári nesúťažiaci v prebiehajúcich disciplínach sa 
nemôžu zdržiavať na súťažnej ani rozcvičovacej ploche haly ELÁN. 

Orientačné počty štartujúcich pretekárov v jednotlivých disciplínach: 
60 m      42 mužov  42 žien    
400 m               32 mužov  28 žien  
800 m                                                    12 mužov  12 žien    
1500 m                                                  20 mužov  10 žien  
60 m prekážok                                      12 mužov  12 žien  
skok do diaľky a trojskok                        8 mužov  8 žien 
 

Technické ustanovenia: Preteká sa podľa pravidiel IAAF a podľa týchto propozícií. 
 

Upozornenie: Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť. Pred účasťou na 
podujatí odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku a zabezpečiť si 
individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na 
majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov a ich 
sprievodu na podujatí. 
 

Informácie, štartovné listiny a výsledky: Usporiadateľ bude priebežne zverejňovať 
na webovej stránke www.atletba.sk a www.atletikasvk.sk  
 

Adresa na korešpondenciu: 
e-mail: atletika@ba.psg.sk  
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