S LOV ENS KÝ A TLETI CKÝ Z V ÄZ

PROPOZÍCIE
Míting VETERÁNOV
Košice, 30. septembra 2017
Termín a miesto :

30. septembra 2017 (sobota) od 13,00 hod. Štadión TU v Košiciach, Watsonova 4/A.

Usporiadateľ :

Z poverenia VsAZ, v spolupráci s Komisiou veteránov SAZ, AO Akademik TU Košice

Štartujú :

Ženy – 35 ročné a staršie
Muži – 35 roční a starší,
Pre zaradenie do príslušnej vekovej kategórie je rozhodujúci dátum narodenia, ktorý
musí byť pred, alebo v deň konania pretekov.
Dátum určenia vekovej kategórie je 30.9.2017.
Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť

Funkcionári pretekov :

Riaditeľ pretekov :
Tajomník pretekov :
Hlavný rozhodca :

Disciplíny

muži :

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100m (80m) prek., 5000m chôdza,
diaľka, trojskok, výška, žrď, guľa, oštep, disk , kladivo,

ženy :

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100m (80m) prek.,3000m chôdza,
diaľka, trojskok, výška, žrď, guľa, oštep, disk, kladivo.

Ing. Vladislav Vovčko
Ing. Katarína Šimčová
Ing. Silvia Hanusová

Prihlášky :

V ESO do 26. septembra 2017 (utorok) na e-mail: akademik.atlet@tuke.sk. Oprava
pôvodnej prihlášky bude možná v deň pretekov do 12,00 hod.

Technické podmienky :

Dráha a sektory sú pokryté umelým povrchom zn. Conipur, dĺžka klincov max. 9 mm.

Rozcvičovanie :

Len na tartanovej rozcvičovacej rovinke.

Šatne :

V obmedzenom množstve v tribúne štadióna. Za veci odložené v šatni organizátor
neručí.

Štartové čísla :

Dostanú pretekári pri prezentácii.

Registrácia :

Začne v kancelárii pretekov o 11,00 hod. a bude ukončená o 12,00 hod.
Štartové čísla odovzdajú pretekári v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov.
Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5,- €.
Registrácia je spojená s úhradou štartovného.

Prezentácia:

Prezentácia pretekárov končí v technických disciplínach 20 minút a v bežeckých
disciplínach 10 minút pred začiatkom štartu u príslušného vrchníka disciplíny.

Štartovné :

Pretekári :
Pretekári nad 70 rokov :

za prvú disciplínu = 5,- € a za každú ďalšiu = 3,-€
2,- €/1 disciplínu

Každý pretekár môže štartovať maximálne v 3 disciplínach
Pravidlá:

Preteky sa budú riadiť pravidlami IAAF, WMA, SAZ a propozíciami týchto pretekov.
Všetky behy budú merané elektrickou časomierou.

Ostatné :

Časový rozpis je súčasťou propozícií.

Ubytovanie a stravovanie:

Individuálne.

Vyhodnotenie:

Poradie v disciplínach bude vyhodnotené v 5-ročných kategóriách.

Vyhlásenie výsledkov:

Uskutoční sa na spoločnom posedení po skončení pretekov od 16:30 hod., kam
Vás srdečne pozývame

Upozornenie:

Každý účastník sa počas pretekov zdržiava v priestoroch štadióna TU v Košiciach
na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav.
Usporiadateľ nezodpovedá účastníkom za škodu vzniknutú počas pretekov

Košice, 7. september 2017
Ing. Vladislav V o v č k o, v.r.
predseda AO

ČASOVÝ ROZPIS
Míting VETERÁNOV
Košice, 30. september 2017
13,00 5000m chôdza
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Kladivo M, Ž

Výška M,Ž
Žrď M,Ž

Oštep M,Ž
Guľa M, Ž
Disk M,Ž

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu časového rozpisu.
Základné výšky a zvyšovanie : Budú stanovené po dohode pretekárov s vrchníkmi disciplín.

