
BRATISLAVSKÁ LATKA 
   18. ročník pretekov v skoku do výšky 

 
AK Slávia UK Bratislava 

v spolupráci  
ŠH Mladosť, s.r.o. 
FTVŠ UK Bratislava 

 

MEMORIÁL ROMANA MORAVCA 
  

V SKOKU DO VÝŠKY MUŽOV 
 

a 
 

MEMORIÁL JAROMÍRA ŠIMONEKA 
 

V SKOKU DO VÝŠKY ŽIEN 
 
 
 
 

3. podujatie seriálu mítingov 
 

Latka piatich miest 
2017 

Bratislava - hala Elán 
 

27. januára 2017 



BRATISLAVSKÁ LATKA 
18. ročník pretekov v skoku do výšky 

 
Memoriál Romana Moravca v skoku do výšky mužov 
Memoriál Jaromíra Šimoneka v skoku do výšky žien 

 
3. podujatie seriálu mítingov Latka piatich miest 2017 

 
Usporiadateľ:      AK Slávia UK Bratislava          

                 ŠH Mladosť, s.r.o. 
  FTVŠ UK Bratislava  

Miesto:  Bratislava, hala ELÁN na Bajkalskej ulici 
Termín a čas:  Piatok 27.01.2017, od 10:00 – 15:00 hod. 
 

Predseda OV:  Ladislav Asványi 
Riaditeľ pretekov:  Rostislav Matoušek 
Manažér pretekov: Imrich Ozorák 
Vedúci rozhodca: Ladislava Doležajová 
 

Štartujú:  Muži, juniori, dorastenci, žiaci  
Ženy, juniorky, dorastenky, žiačky 

 
Základná výška a zvyšovanie: 
žiaci:  107-112-117-122-127-132-137-142-147-152-157-161-

165-168-ďalej +3 cm 
muži – juniori –dorastenci:     162-167-172-177-182-187-192-197-201-205-ďalej +3 cm 
žiačky:     107-112-117-122-127-132-137-142-147-151-155- 

ďalej +3 cm 
ženy – juniorky – dorastenky: 137-142-147-152-157-162-166-170-ďalej +3 cm 
  
Prihlášky: Do utorka 24.01.2017 - 18:00 hod. na adresu: atletika@ba.psg.sk      

a v kópii na dolezajova@fsport.uniba.sk  
Uveďte: meno, priezvisko, dátum narodenia, športový klub, výkon 
2016 

Štartovné: Pretekári štartujú bez štartovného poplatku. 
 

Odmeny: Prví traja pretekári vo všetkých vekových kategóriách dostanú diplomy 
a vecné ceny. 

 Víťazmi memoriálov sa stanú pretekárka a pretekár s absolútne 
najlepším dosiahnutým výkonom, bez ohľadu na vekovú kategóriu. 

 
Šatne: Sú zabezpečené v priestoroch haly. Usporiadateľ nezodpovedá za 

odložené veci pretekárov. 
 
Upozornenia: Súťaže žiactva sa uskutočnia v rámci podujatia „Zo školských lavíc do 

atletickej haly ELÁN“. 

mailto:atletika@ba.psg.sk


Preteká sa podľa pravidiel atletiky. V prípade rovnosti poradia na 
prvom mieste v kategóriách mužov a žien pokračuje súťaž 
rozoskakovaním. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy základných výšok a zvyšovania 
podľa počtu prihlásených pretekárov a ich výkonnosti. 

 Pretekať sa bude súčasne na dvoch doskočiskách. 
 Povolená dĺžka klincov tretier je max. 6 mm. 
 Lekárska služba je zabezpečená. 
  
  
 
 
Časový rozpis: 10:00 žiačky     žiaci 
 12:00 slávnostné otvorenie 
 12:15 vyhlasovanie súťaží žiactva  
   12:30 dorastenky, juniorky, ženy dorastenci, juniori, muži 
   14:00* vyhlasovanie súťaží dorastu, juniorstva a dospelých 
 

 Čas vyhlasovania súťaží o 14:00 hod. je orientačný. 
 

 
Bratislava, 11.01.2017 
 
  
  Rostislav Matoušek       Ladislav Asványi 
     riaditeľ pretekov                      predseda OV 

 



 
 

 


