
 

 

PROPOZÍCIE 
MAJSTROVSTVÁ AZB 2017   CEZPO NOM BEHU 

MUŢO , ŢIEN, JUNIOROV, JUNIORIEK, DORASTENCOV, 

DORASTENIEK, STARŠÍCH, MLADŠÍCH A NAJMLADŠÍCH ŢIAKO  A 

ŢIA OK,  ETERÁNO  A  ETERÁNOK. 

 
  po i       z poverenia AZB: atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava  

 

Dá um a miesto: 10.11.2017 

Atletický štadión CAŠ STU Bratislava, športový areál  

prof. Pavla Gleska Račianska 103, Bratislava (Mladá Garda) 

  

Hl vní funkcioná i: Riaditeľ pretekov:  Zdenek Národa 

Inštruktor + vedúci rozhodca: Viliam Lendel 

Štartér:     Miroslav Helia 

Časomer:   Milan Beliansky 

Technický riaditeľ:  Dag Bělák 

Kancelária pretekov:  Elena Malatinová 

PC spracovanie:   Matúš Kompas 

 

P ihlášky: atletické oddiely zasielajú elektronicky mailom vo forme ESO na adresu 

kompas@atletika.sk najneskôr do 8.11.2017 do 24:00.  

 

Š    ujú:  Včas prihlásení registrovaní pretekári a pretekárky SAZ príslušnej vekovej 

kategórie. 

 

Di ciplíny:  najmladšie ţiactvo   cca 650m 

   mladšie ţiactvo    cca 1000m 

   staršie ţiactvo    cca 1500m 

   dorast     cca 1800m 

   juniori míliari, juniorky   cca 1800m 

   muţi + veteráni míliari   cca 1800m 

   ţeny     cca 1800m 

   muţi + juniori + veteráni vytrvalci cca 4800m 

 

K nc lá i  pretekov: kancelária pretekov bude otvorená od 13:00 hod. Prezentácia končí o 14:00. 

Štadión bude otvorený od 13:00 do skončenia pretekov. Štartovné čísla budú 

pridelené pri prezentácii. 

 

Š    ovné:  dospelí, juniori, juniorky, veteráni a veteránky  3 € / pretekára 

dorastenci a dorastenky     2 € / pretekára 

ţiaci a ţiačky      0 € / pretekára 

 

T  ť: areál CAŠ STU na Mladej Garde (50% tráva, 40% asfalt, 10% umelý povrch) 

výškové prevýšenie cca. 6 m. 

počet kôl podľa rozsahu disciplín 

štart a cieľ: na atletickom štadióne 

 

Š  n :   v objekte atletického štadióna 

 

Upozornenie:  Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Zákaz trénovania na štadióne počas  

   pretekov. 

 

Ceny:    1.-3. miesto - diplomy, medaile a vecné ceny 

P  vi lá  Súťaţí sa podľa pravidiel IAAF a týchto propozícií. 

mailto:kompas@atletika.sk


 

 

   ový program, k   gó i  a dĺţky     í:     10.11.2017 

 

14:00  Otvorenie pretekov          

14:15  Najmladší ţiaci a najmladšie ţiačky 2006 a mladší  650m  

 

14:40  Mladší ţiaci a mladšie ţiačky  2004 - 2005 1000m (štart +1x malé kolo + cieľ) 

 

15:00  Staršie ţiacky     2002 - 2003 1500m (štart +2x malé kolo + cieľ) 

  Starší ţiaci    2002 - 2003 1500m (štart +2x malé kolo + cieľ) 

 

15:30  Dorastenky    2000 - 2001 1800m (štart +2x veľké kolo +cieľ) 

  Dorastenci    2000 - 2001 1800m (štart +2x veľké kolo +cieľ) 

  Juniori míliari    1998 - 1999 1800m (štart +2x veľké kolo +cieľ) 

  Juniorky    1998 - 1999 1800m (štart +2x veľké kolo +cieľ) 

  Ţeny + veteránky   1997 a staršie 1800m (štart +2x veľké kolo+ cieľ) 

  Muţi + veterán míliari   1997 a starší 1800m (štart +2x veľké kolo +cieľ) 

 

16:10  Juniori vytrvalci   1998 - 1999 4800m (štart +6x veľké kolo +cieľ) 

  Muţi vytrvalci + veteráni vytrvalci 1997 a starší 4800m (štart +6x veľké kolo +cieľ) 

 

16:45  Vyhlásenie výsledkov         

  
 

Mapky tratí: 

 

Najmladší žiaci a žiačky 

 



 

 

Mladší žiaci a mladšie žiačky 

 

Starší žiaci a staršie žiačky 

 



 

 

Dorastenci, Dorastenky, Juniori míliari, Juniorky, Muži + veteráni míliari, Ženy + Veteránky 

 

Juniori + Muži + veteráni vytrvalci 

 


