PROPOZÍCIE
47. ročníka Majstrovstiev Slovenska veteránov
a
1. ročník Memoriálu Eduarda Longauera v prekážkovom behu
USPORIADATEĽ:
TERMÍN:
MIESTO:

Komisia veteránov SAZ a AK Spartak Dubnica nad Váhom
18. júla 2020 (sobota) o 12:00 hod
Mestský štadión Dubnica nad Váhom, Športovcov 655/2

RIADITEĽ PRETEKOV:
VEDÚCI ROZHODCA:
TECHNICKÝ RIADITEĽ:
KANCELÁRIA:
Športovo-technický delegát:
Lekárska služba:

Milan Beliansky +421 903 443 634
Jaroslav Lupák +421 907 830 936
Rastislav Hrbáček +421 903 568 022
Eva Chebeňová
Karol Petöcz +421 915 225 840
MUDr. Hana Tisová

USMERNENIE:

Všetci účastníci podujatia sú povinní dodržiavať opatrenia
proti šíreniu ochorenia Covid-19.
Podrobnosti nájdete na stránke:
https://www.atletika.sk/usmernenie-saz-k-opatreniu-uvz-sr-pre-organizovanie-sportovych-sutazi/
PRIHLÁŠKY:

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:
http://statistika.atletika.sk/kalendar
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr 16.7.2020
(štvrtok) do 20.00 hod. Po tomto termíne systém automaticky
prihlasovanie ukončí.
Každý pretekár môže štartovať maximálne v 3 disciplínach.
Členov SAZ môžu prihlásiť iba klubový manažéri.
Nečlenovia SAZ a zahraniční pretekári sa prihlasujú e-mailom
do 16.7.2020 do 20:00 hod. na adresu:
prihlasky.veterani@gmail.com
s údajmi: meno, priezvisko, klub, úplný dátum narodenia

UPOZORNENIE:

Štartovať budú iba vopred prihlásení pretekári!

KANCELÁRIA PRETEKOV:

Bude otvorená v deň pretekov v budove Štadióna od 9:30 hod. do
ukončenia pretekov.
Registrácia pretekárov končí 60 min. pred štartom prvej
disciplíny pretekára.

ŠTARTOVNÉ ČÍSLA:

Dostanú pretekári pri registrácii v kancelárii pretekov.
Štartovné číslo musí mať pretekár pripevnené tak, aby bolo
čitateľné počas pretekov.

ŠTARTUJÚ:

Ženy – 35 ročné a staršíe a Muži – 35 roční a starší
rozdelení do 1-ročných vekových kategórii. Pre zaradenie do príslušnej
vekovej kategórie je rozhodujúci dátum narodenia, ktorý musí byť
pred, alebo v deň konania M SR.
Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a prihlásením prehlasuje,
že pozná svoj zdravotný stav.

ŠTARTOVNÉ:

Pri registrácii, pretekár alebo klub (oddiel), zaplatí štartovné 5 € za
pretekára. Štartovné pre nečlenov SAZ a pretekárov zo zahraničia je 10 €.
Prihlášky po termíne budú prijaté len so súhlasom športovo-technického
delegáta za štartovné zvýšené o 20 €.

DISCIPLÍNY:

MUŽI ŽENY -

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 5km chôdza,
110m pr., 100m pr., 80m pr., výška, diaľka, trojskok, žrď
guľa, disk, oštep, kladivo
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 5km chôdza,
100m pr., 80m pr., výška, diaľka, trojskok, žrď, guľa,
disk, oštep, kladivo

DRÁHA, POVRCH: Na ovále i v rovinke je 6 dráh, je pokrytá umelou hmotou zn. Porplastic,
včítane skokanských sektorov. Dĺžka klincov max. 6mm.
Všetky disciplíny sa uskutočnia na hlavnom štadióne okrem hodu kladivom
a hodu diskom, ktoré budú na tréningovom ihrisku.
PREZENTÁCIA:

Prezentácia pretekárov končí vo vrhoch a skokoch 20 minút a v behoch 10 minút
pred začiatkom štartu u príslušného vrchníka.

ROZCVIČOVANIE: Podľa možnosti treba využiť priestory mimo plochy hlavného štadióna.
VÁŽENIE,
MERANIE:

Váženie a meranie vrhačského náčinia sa uskutoční od 9:30 do 11:00
na vyznačenom mieste.

ZÁKLADNÉ VÝŠKY: Budú stanovené po dohode pretekárov s vrchníkmi disciplín.

ŠATNE, SPRCHY:

V budove štadióna.

PROTESTY:

Podľa pravidiel atletiky.

TITULY A ODMENY:

Víťaz disciplíny získava titul „Majster Slovenska pre rok 2020“.
Výsledky nečlenov SAZ sa do poradia M-SR nezapočítavajú.
Majstrami SR a medailistami môžu byť iba členovia SAZ.
Poradie pretekárov v každej disciplíne bude stanovené podľa hodnoty
prepočítaného výkonu jednoročnými koeficientmi WMA.

UBYTOVANIE:

Usporiadateľ nezabezpečuje.

OBČERSTVENIE:

Usporiadateľ neposkytne.

UPOZORNENIE:

Každý účastník sa počas pretekov zdržiava v priestoroch Štadióna
na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ nezodpovedá účastníkom
za škodu vzniknutú počas pretekov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE:

Jaroslav L u p á k
vedúci rozhodca

Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním týchto
propozícií. Výsledky budú uverejnené na stránke:
www.atletika.sk
a
www.masterstrack.sk

Milan B e l i a n s k ý
riaditeľ pretekov

ČAS OVÝ PRO G RAM
12:00
12:15
12:50
13:15
13:20
13:30
13:40
14:15
14:25
14:40
15:15
15:30
15:55
16:20
17:30

Otvorenie pretekov
5000m chôdza M+Ž
110m pr./100m pr./80m pr. M, Ž
100m M
100m Ž
800m M
800m Ž
200m M
200m Ž
1500m M, Ž
5000m M, Ž

žrď M, Ž

kladivo M, Ž

diaľka M, Ž

disk M, Ž

trojskok M, Ž

oštep M, Ž

výška M+Ž
400m M
400m Ž
Vyhodnotenie pretekov

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu časového programu.

guľa M, Ž

