
P R O P O Z Í C I E 

 

JBL JUMP FEST  
Skokanský míting 

Košice, Alžbetina ulica, 15.9.2016 

 

 

Organizované pri príležitosti „KOŠICE 2016 - Európske mesto športu“ 

 

 

Termín a miesto:        Štvrtok, 15.septembra 2016, so začiatkom o 10:00 hod. Súťaže prebiehajú na 

skokanskej rampe na Alžbetinej ulici v Košiciach     

 

Usporiadateľ :  Atletika Košice o.z. za pomoci Košického samosprávneho kraja, ŠG Košice a SAZ 

 

Hlavní funkcionári:                 Riaditeľ pretekov - Mgr. Radoslav Dubovský 

                                                   Vrchník disciplíny - Slavomír Sekelský 

                                                   Tajomník pretekov - Andrea Filipová 

  

Disciplíny:                                 „Hľadá sa Danka a Janka“ – skok do diaľky pre verejnosť a neregistrovaných za 

účasti olympioničiek Danky a Janky Velďákových 

 „Najrýchlejší Košičan“ – šprint na 30 m pre verejnosť a neregistrovaných žiakov za 

účasti šprintérok Ivety Putalovej a košickej rodáčky Alex Bezekovej 

 Exhibičná súťaž skokanov VsAZ – skok do diaľky (3 pokusy) – PRIHLÁŠKA 

 Kategórie: chlapci a dievčatá – bez rozdielu vekovej kategórie 

 „JBL JUMP FEST“ Skokanský míting výberov Česko-Slovensko vs Európa – diaľka 

a trojskok – skokanská show s účastníkmi ME a OH Rio 2016 

             

Prihlášky:                                 Kluby VsAZ posielajú prihlášky svojich atlétov do pondelka 12.9.2016 do 18:00 e-

mailom na adresu raddub@gmail.com. Vzhľadom k obmedzenému počtu účastníkov 

v súťaži, Vám bude 13.9. do 22:00 spätným mailom potvrdená účasť Vašich 

pretekárov. 

    

Podmienky účasti:                   Štartujú pretekári a pretekárky VsAZ v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie                                                  

  

Štartovné:                                 Včas prihlásení pretekári zaplatia štartovné 2,- € za pretekára 

                                                    

Kancelária pretekov:               Bude otvorená v deň mítingu od 12:00 hod. v mieste pretekov na Alžbetinej ulici 

v Košiciach. Ukončenie prezentácie do 12:00 hod. 

          

Úhrada:                                     Pretekári štartujú na náklady vysielajúcej zložky 

 

Protesty:                                    Do 30 min. po úradnom vyhlásení výsledkov podľa pravidiel atletiky  

                                                    s vkladom 10,- € 

 

Šatne:                                         Budú k dispozícii v obmedzenom množstve v provizórnych stanoch v mieste pretekov 

 

Prezentácia:                               Končí 20 min. pred začiatkom disciplíny u vrchníka disciplíny 

 

Rozcvičovanie:           V parku na hlavnej ulici. Rozcvičenie na skokanskej rampe bude umožnené po 

prezentácii na disciplínu 20 min. pred začiatkom súťaže 

 
Podmienky:      Maximálna povolená dĺžka klincov je 7 mm. Meranie výkonov bude pásmom    
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Č A S O V Ý   R O Z P I S 

 
JBL JUMP FEST  2016  

 

 

 

10:00 – 12:00 „Hľadá sa Danka a Janka“ – skok do diaľky pre verejnosť a neregistrovaných  

   

„Najrýchlejší Košičan“ – šprint na 30 m pre verejnosť a neregistrovaných 

      

 12:45 – 13:45 Exhibičná súťaž chlapcov VsAZ – skok do diaľky (3 pokusy) 

     

 14:00 – 15:00 Exhibičná súťaž dievčat VsAZ – skok do diaľky (3 pokusy)   

      

 16:00  „JBL JUMP FEST“ – Skokanská show      

   

 

 

 

 

Košice, 1.9.2016       Mgr. Radoslav Dubovský 

                 riaditeľ pretekov 

 

                  

 


