3. kolo Atletickej ligy
Propozície
Usporiadateľ:
Dátum konania:
Miesto pretekov:
Hlavní funkcionári:

Slovenský atletický zväz
sobota 22.7.2017 o 14:30 hod.
Šamorín, atletický štadión X-bionic sphere
riaditeľ pretekov Marcel Matanin
inštruktor
Marián Kalabus
riadiaci súťaže mužov:
Róbert Mittermayer
riadiaci súťaže žien:
Jozef Malík
Disciplíny:
Muži – 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m prek., 3000 m
prek., skok do výšky, skok do diaľky, trojskok, vrh guľou, hod
oštepom, 5km m chôdza (5.5.2017 ZnH), 4x100 m, 4x400m
Ženy – 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m prek., 3000 m
prek., skok do výšky, skok do diaľky, trojskok, vrh guľou, hod
oštepom, 5 km chôdza (5.5.2017 ZnH), 4x100 m, 4x400m
Predsunutá disciplína: chôdza na 5 km mužov a žien sa uskutoční 5.5.2017 v Žiari nad
Hronom
Štartujú:
družstvá zapojené do Atletickej ligy, jednotlivci z klubov a oddielov,
ktoré nie sú zapojené do súťaže družstiev a zahraniční pretekári.
Pretekári kategórie žiactva v Atletickej lige nemôžu štartovať.
Prihlášky :
Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:
www.hrdosport.sk/Account/Login
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr deň pred
pretekmi 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
Štartovné:
Poplatok za pretekára oddielu nezapojeného do Atletickej ligy: 5€.
Kancelária pretekov: Na štadióne od 12:30 hod. Ukončenie prezentácie o 13:45.
Kontrola náčinia :
Končí 50 minút pred začiatkom prvej disciplíny v
Rozcvičovanie:
Rozcvičovanie sa pretekárov je povolené výlučne na plochách
rozcvičovacieho štadióna.
Ceny :
V zmysle Súťažného poriadku atletickej ligy 2017
Záverečné ustanovenie: Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení
rozpisu Atletické súťaže 2017 a týchto organizačných pokynov.
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