
Majstrovstvá Západoslovenského atletického zväzu mladších a 

najmladších žiakov, žiačok v atletike 2016 

 

Usporiadateľ: Z poverenie ZsAZ zabezpečuje Slávia ŠŠ Trenčín a ZsAZ  

Termín: 25.septembra 2016 v nedeľu o 9:30 hod. 

Miesto: Atletický štadión ŠŠ Trenčín, Staničná 6  

Funkcionári pretekov: 

Riaditeľ pretekov:    Peťovský Ivan  
Vedúci rozhodca:    Sulety Milan  
Riadiaci súťaže ml. žiakov, žiačok: Kompas Matúš 
Riadiaci súťaže najml. žiakov, žiačok: Hammel Marián 
Štartér:     Fašánok Miroslav 
Časomiera:     ZsAZ  

Prihlášky: Atletické oddiely podávajú prihlášku tak, aby najneskôr 23. septembra 2016 do 12:00hod. bola 
elektronická prihláška doručená na emailovú adresu: toth@atletikasvk.sk Prijatie prihlášky Vám bude 
potvrdené e-mailom. 

Štartujú: Pretekári a pretekárky v kategórii ml. žiactva ročníky narodenia 2003 – 2004, pretekári a 
pretekárky v kategórii najmladšieho žiactva ročníky 2005 a mladší v rozsahu pretekania vo svojej vekovej 
kategórie. Všetci pretekári a pretekárky musia byť členmi Slovenského atletického zväzu.  

Disciplíny:  

najmladší žiaci 60m, 150m, 300m, 600m, 60m pr., 1000m chôdza, diaľka, výška, kriket, guľa 2kg, 4x60m 

najml. žiačky 60m, 150m, 300m, 600m, 60m pr., 1000m chôdza, diaľka, výška, kriket, guľa 2kg, 4x60m 

mladší žiaci 60m, 150m, 300m, 1000m, 60m pr., 2000m chôdza, diaľka, výška, kriket, guľa 3kg, 4x60m 

mladšie žiačky 60m, 150m, 300m, 1000m, 60m pr., 2000m chôdza, diaľka, výška, kriket, guľa 3kg, 4x60m 

Preteky sa uskutočnia klasickým spôsobom, nie formou skupín disciplín. 

Kancelária pretekov: Bude otvorená na štadióne v nedeľu od 8:15 hod. do ukončenia pretekov. Do 9:15 
hod. musí byť potvrdený štart každého pretekára a prihlášky sa uzatvoria.  

Štartovné: VV ZsAZ zrušil štartovné v oboch kategóriách. Pretekári štartujú na náklady vysielajúcej zložky.  

Prezentácia na disciplíny: Prezentácia pre všetky disciplíny bude priamo v sektoroch pred začiatkom 
disciplíny. 

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).  

Šatne: V objekte štadióna v obmedzenom množstve. Za prípadné straty usporiadateľ neručí.  

Tituly: Víťaz každej disciplíny získava titul: Majster ZsAZ na rok 2016. Pretekári na 1.- 3. mieste dostanú 
medailu a diplom. Titul a medaily sa udeľujú iba v prípade, že preteky začali najmenej traja pretekári.  

Rôzne:   dráha na rovinke 6 prúdová, na ovále je dráha 4 prúdová umelohmotná pokrytá hmotou 

rozcvičovanie pretekárov je povolené na vedľajšej ploche 

Záverečné ustanovenie: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a súťažného poriadku ZsAZ 2016.  
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Majstrovstvá Západoslovenského atletického zväzu mladších a najmladších žiakov, 

žiačok v atletike  

 

Časový rozpis: 

09:30 chôdza ml.Žci, Žky 2000 m, najml. Žci, Žky 1000 m 
10:00 60 m prek. F ml. Žci  diaľka najml. Žci    loptička najml. Žky 
10:05 60 m prek. F ml. Žky     výška ml. Žky  guľa najml. Žci 
10:10 60 m prek. F najml. Žci 
10:15 60 m prek. F najml. Žky 
10:30 60 m R ml. Žci  
10:40 60 m R ml. Žky     
10:55 60 m R najml. Žci         loptička ml.Žky 
11:05 60 m R najml. Žky   diaľka najml. Žky    guľa ml. Žci 
11:20 1000 m F ml. Žci     výška najml. Žci 
11:30 1000 m F ml. Žky 
11:45 60 m F ml. Žci        
11:48 60 m F ml. Žky          
11:51 60 m F najml. Žci 
11:55 60 m F najml. Žky 
12:05 300 m F ml. Žci    diaľka ml. Žci  výška najml. Žky loptička najml. Žci 
12:20 300 m F ml. Žky         guľa najml. Žky 
12:35 300 m F naml. Žci 
12:50 300 m F najml. Žky       
13:10 600 m F najml. Žci          
13:20 600 m F najml. Žky  diaľka ml. Žky  výška ml. Žci  loptička ml. Žci 
13:35 150 m F ml. Žci         guľa ml. Žky 
13:50 150 m F ml. Žky  
14:05 150 m F najml. Žci 
14:20 150 m F naml. Žky  
14:35 4 x 60 m ml. Žci  
14:45 4 x 60 m ml Žky  
15:00 4 x 60 m najml. Žky  
15:15 4 x 60 m najml. Žci  
 


