
 

  
 

LEGENDÁRNY ATLETICKÝ MÍTING  

P-T-S 
Pravda – Televízia - Slovnaft  

55. ročník 
 

(hlavný + predprogram program) 

 
 

Usporiadateľ: Slovenský atletický zväz 

Termín:  11. septembra 2020 - piatok od 15:45 hod. 

Miesto: Šamorín, športový areál X-bionic sphere,  

48°0'57.052319"N  17°18'8.9116287"E 

Hlavní funkcionári:  Riaditeľ pretekov: Vladimír Gubrický  gubricky@atletika.sk  

Technický delegát: Róbert Mittermayer mittermayer@atletika.sk  

Vedúci rozhodca: Marián Kalabus 

Inštruktor rozhodcov: Peter Filo  

Časomer:  Onlinesystem s.r.o.   

Kontaktná osoba: Veronika Ľašová lasova@atletika.sk  

 

Štartujú: Pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2000 a starší, prípadne mladší  

v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie. 

Disciplíny: 

Hlavný program: 

Muži:  100 m, 400 m, 400 m prek., skok do výšky, trojskok, hod oštepom, hod 

kladivom, chôdza 3000 m 

Ženy:   400 m, 800 m, 100 m prek., 400m prek., skok do diaľky, hod kladivom, 

chôdza 3000 m 
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Predprogram: 

Muži:   100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, hod diskom 

Ženy:   100 m, 400 m, 1500 m, skok do výšky, hod diskom 

Prihlášky: V hlavnom programe štartujú len pozvaní pretekári.   

 Prihlasovanie na preteky do národného programu prebieha on-line na 

webovom portáli:   

http://statistika.atletika.sk/kalendar  

 Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do utorka 08.09.2020 

do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  

 

Prihlášky zahraničných pretekárov do hlavného a národného programu 

treba posielať na emailovú adresu entries@atletika.sk do 08.09.2020. 

Výber pretekárov s povoleným štartom bude zverejnený 09.09.2020 na 

webe SAZ –  atletika.sk  

Zmeny a odhlášky sa v deň pretekov neakceptujú. Prípadné zmeny 

a odhlášky je potrebné zaslať do 10.09.2020 do 18:00 hod. výhradne 

technickému delegátovi. 

Kancelária pretekov: Bude otvorená v deň pretekov v priestoroch rozcvičovacieho štadióna od

   11:00 hod. kde pretekári a pretekárky obdržia štartové čísla, akreditáciu      

pre seba a pre trénera, plus dve vstupenky na tribúnu.  

Šatne: K dispozícii budú šatne vyhradené pre areál s vonkajším bazénom – letný 

vstup. Pretekári dostanú pre vstup do šatní čip, je možnosť si odložiť veci 

do skrinky.  

Šatne budú sprístupnené od 14:00 hod.  

Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni a v priestoroch 

štadióna a tribúny.  

Kontrola náčinia:  Používať možno iba náčinie, ktoré má certifikát Svetovej atletiky. 

Kontrola bude prebiehať pri prezentácii na rozcvičovacom štadióne 

v piatok od 12:00 do 16:30 hod. Skontrolované náčinie ostáva na mieste 

kontroly, skadiaľ bude dopravené k disciplíne. 

Rozcvičovacie priestory: Mimo hlavnej plochy štadióna, na vedľajšom tréningovom ihrisku 

a na priľahlých priestoroch.  

 

Prezentácia pretekárov pred disciplínou: 

Pretekári sa prezentujú pred každým štartom v priestore zvolávateľne, 

ktorá sa nachádza pri prechode z rozcvičovacieho štadiónu na hlavný 

štadión, odkiaľ budú odvedení do súťažných sektorov.  

Koniec prezentácie je stanovený na: 

- 15 minút pre bežecké disciplíny, 

- 30 minút pre technické disciplíny. 

 

Zdravotná služba: Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého 

podujatia. 
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Finančné odmeny: Prví traja pretekári v každej disciplíny v hlavnom programe obdržia 

finančnú odmenu: 

1. miesto - 800 €  2. miesto - 500 €  3. miesto - 200 € 

Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční vo vyhlasovacích blokoch.  

 

Ubytovanie:   Majú zabezpečené len pozvaní pretekári a pretekárky.  

 

Výsledky:  Budú online k dispozícií na http://www.p-t-s.sk/statistika/ a 

https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1  

 

Technické ustanovenia: 

a) Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť 

sa dopingovej kontrole. SAZ je povinný zabezpečiť podľa príslušných pokynov 

podmienky na túto kontrolu.  

b) Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na vedľajšom tréningovom ihrisku 

a priľahlých priestoroch mimo hlavného štadióna.  

c) Pretekári a pretekárky vo vrhačských disciplínach budú mať v súťažnom sektore k 

dispozícii 2 rozcvičovacie pokusy. 

d) Počas súťaže je v celom športovom areáli vrátane tribúny zákaz používať elektricky, 

mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk 

(píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď). 

e) V trojskoku je vzdialenosť odrazového brvna od bližšieho okraja doskočiska 13 m.  

f) Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia. 

g) Základná výška v skoku do výšky žien je 150 cm.  

 

Záverečné ustanovenia: 

a) Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií. 

b) Všetci pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť.  

c) Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na 

štarte a postupový kľúč určuje technický delegát. 

d) Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po 

dohode s technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv 

na technické usporiadanie pretekov.  

e) Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného 

zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam 

ÚVZ SR.  
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Časový program 
 

 

Predprogram 
 

15:45     disk M+Ž 

15:50 100 m M 1. beh 

15:57 100 m M 2. beh 

16:00   výška Ž 

16:03 100 m Ž 1. beh 

16:09 100 m Ž 2. beh 

16:18 400 m M 

16:24 400 m Ž 

16:31 800 m M 

16:38 1500 m Ž 

16:45 1500 m M 

 

 

Hlavný program 
(v zátvorke je uvedený predpokladaný počet štartujúcich) 

 

  

17:15      kladivo M+Ž (4+4) 

18:00   výška M (8) 

18:05 100 m špeciálni atléti 

18:15 Otvárací ceremoniál    

18:30    diaľka Ž (6) 

18:35 100 m prek. Ž 1. rozbeh 

18:42 100 m prek. Ž 2. rozbeh 

18:52 400 m Ž 

19:02 400 m M 

19:12 100 m M 1. rozbeh 

19:18 100 m M 2. rozbeh 

19:24 3000 m chôdza M+Ž 

19:30       oštep M (8) 

19:40    trojskok M (6) 

19:46 400 m prek. M 

19:56 400 m prek. Ž 

20:05 800 m Ž 

20:15 100 m prek. Ž finále 

20:25 100 m M finále 

20:28 Slávnostný ceremoniál víťazov 

20:35 Koniec 
 


