PROPOZÍCIE
1. kolo M-SsAZ družstiev najmladšie žiactva skupina Juh
Usporiadateľ:
Termín:
Miesto:

AK ŠK UMB Banská Bystrica
5. 5. 2019 / nedeľa /
Štadión Športovej školy Trieda SNP č.54 /Hala /

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov:
Technický riaditeľ:
Hlavný rozhodca:
Riadiaci súťaže:

Štartujú:

Najmladší žiaci a najmladšie žiačky - rok narodenia 2008-2009
Najmladší žiaci sk. Juh (10 družstiev) - BCFBB, UMBBB, BSKBB, MOSTB,
KUBIN, KRUPI, ACKLM, CVCLM, MACLC, SNPZH
Najmladšie žiačky sk. Juh(9 družstiev) - BCFBB, UMBBB, BSKBB,
MOSTB, KUBIN, ACKLM, CVCLM, MACLC, SNPZH

Disciplíny:

NAJMLADŠÍ ŽIACI:
1. skupina - 60m, 150m, skok do diaľky
2. skupina - 600m, 1000m, chôdza 1000m
3. skupina - skok do výšky, hod kriketovou loptičkou
4. skupina - 4x60m
NAJMLADŠIE ŽIAČKY:
1. skupina - 60m, 150m, skok do diaľky
2. skupina - 600m, 1000m, chôdza 1000m
3. skupina - skok do výšky, hod kriketovou loptičkou
4. skupina - 4x60m

Kamil ŠKARBA
Mojmír LÁNÍČEK
Ivan ČiLLÍK
Ján GIGAC

Pretekár môže nastúpiť len na jednu disciplínu z danej skupiny - nie je
povolený ani štart MS v ďalšej disciplíne z uvedenej skupiny.
Maximálne môže nastúpiť na tri disciplíny.
Skok do diaľky - merané z miesta odrazu. 1m odrazové územie
rozdelené po 10 cm. Meranie odrazu od najbližšej čiary v smere
skoku.
Prihlášky:

Štartovné:

Kancelária pretekov:

Prezentácia na disciplínu:
Šatne:
Výsledky:

Rôzne:

Záverečné ustanovenie:

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:
www.hrdosport.sk/Account/Login
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 3 .5. 2019 do
12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie
ukončí. Na prihlasovanie do systému prihlášok použite e-mail a
vygenerované heslo zaslané na Váš e-mail z portálu www.hrdosport.sk
V prípade problémov s prihlasovaním na portál www.hrdosport.sk
kontaktujte prosím p. Rastislava Hrbáčka, hrbacek@hrdosport.sk ,
0903 568022.
Najmladšie žiactvo
2,00 € za pretekára
Za dopísanie
1,00 € za pretekára a štartovné,
Odhláška
0,50 € za pretekára
Štart pretekárov „mimo súťaž“ za úhradu štartovného vo výške 5,00 €
za každý štart.
Bude otvorená na štadióne ŠŠ Tr. SNP 54-hala dňa 5. 5. 2019 od 8,00
hod. do skončenia pretekov. Prezentácia družstiev a spresnenie
definitívnej prihlášky končí 1 hodinu pred začiatkom pretekov.
Bude v priestore štartu a v sektore disciplíny 10 min. pred začiatkom
bežeckej a 15 min. pred začiatkom technickej disciplíny.
Organizátor nezabezpečuje šatne.
Budú priebežne zverejňované hlásateľom a na výsledkovej tabuli.
Kompletné výsledky budú zverejnené do 24 hodín po skončení
pretekov na internetovej stránke SAZ (www.atletika.sk).
Rozcvičovanie bude povolené iba na vedľajších tréningových plochách.
V dlhých behoch budú pridelené štartové čísla priamo pri prezentácii
na disciplínu.Skok do výšky bude v hale ŠŠ a hod kriketovou loptičkou
za halou.
Preteká sa podľa platných pravidiel atletiky, Súťažného poriadku SsAZ
na rok 2019 a týchto propozícií.
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