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Usporiadateľ:   Slovenský atletický zväz 

   Mijosport o.z. 

   Stredná športová škola Banská Bystrica 

 

      

 

Termín:     17-18. január 2023 od 10.30 hod. 

 

 

 

Miesto:  Stredná športová škola Trieda SNP 54  

97401 Banská Bystrica 

 

 

 

Hlavní funkcionári:   Mgr. Michal Škvarka – riaditeľ pretekov 

      Mgr. Pavol Ďuroš – predseda OV 
      Mgr. Jozef Párička – technický riaditeľ 

      Mgr. Ján Zmoray – hlavný rozhodca 

       

 

 

Časový program:  17.1.2023 

    
10:00 hod.   skok o žrdi mužské kategórie 

10:00 hod.  60m prekážky žiacky (1.kolo) 

10:15 hod. 60m prekážky dorastenky (1.kolo) 

10:30 hod.  60m prekážky juniorky + ženy (1.kolo) 

10:40 hod. 60m prekážky žiaci 

10:50 hod. 60m prekážky dorastenci  

11:00 hod.  60m prekážky juniori + muži 

11:05hod. 60m žiacky 

11:15hod  60m dorastenky 

11:25hod  60m juniorky + ženy 

11:30hod 60m žiaci 

11:45hod 60m dorastenci 

12:00hod 60m juniori + muži 

12:15 hod. 60m prekážky žiacky (2.kolo) 

12:25 hod. 60m prekážky dorastenky (2.kolo) 

12:35 hod.  60m juniorky + ženy (2.kolo) 

12:30 hod. skok o žrdi ženské kategórie 

12:30 hod.  60m prekážky žiaci 

12:45 hod. 60m prekážky dorastenci  

13:00 hod.  60m prekážky juniori + muži 
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13:10hod. 60m žiacky 

13:25hod  60m dorastenky 

13:35hod  60m juniorky + ženy 

13:40hod 60m žiaci 

13:55hod 60m dorastenci 

14 :10hod 60m juniori + muži 

 

18.1. 2023 

 
10:00 hod.  skok do výšky ženské kategórie 

10:00 hod. skok do diaľky žiaci 

11:10 hod. skok do diaľky dorastenci juniori muži 

12:10 hod skok do výšky mužské kategórie 

12:10 hod skok do diaľky žiačky 

13:10 hod skok do diaľky dorastenky, juniorky, ženy 

14:00 hod       vrh guľou staršie žiačky, dorastenky, juniorky, ženy 

14:30 hod trojskok mužské + ženské kategórie 

15:00 hod       vrh guľou starší žiaci, dorastenci, juniori, muži 

 
 

 

 

Na základe počtu prihlásených pretekárov, si organizátor vyhradzuje právo 

na zmenu časového rozpisu najneskôr dva dni pred pretekmi 

 

 

 

 

 

Základné výšky a zvyšovanie: skok do výšky  

 
žiačky, dorastenky, juniorky, ženy:  

základná výška: 130 cm  

zvyšovanie: 130 až 175 po 5cm – 178 – 181 + 2 

 

žiaci, dorastenci, juniori, muži:  

základná výška: 145 cm 

zvyšovanie: 145 až 210 po 5cm  – 214 – 218 – 221 – 224  +  2 

 

Základné výšky a zvyšovanie: skok o žrdi 

 
žiačky, dorastenky, juniorky, ženy:  

základná výška: 160 

zvyšovanie: 160 + 10 

 

žiaci, dorastenci, juniori, muži:  

základná výška: 200 
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zvyšovanie: 200 + 10 

 

V skoku do diaľky všetci absolvujú 3 pokusy, osem najlepších v každej kategórie ďalšie 3 

finálové pokusy 

 

Prihlášky:            Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli  

http://statistika.atletika.sk/kalendar 

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná   najneskôr 

do 14.1.2013  do 12:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky 

prihlasovanie ukončí.  

Opis prihlášok s výkonmi bude zverejnený na www.atletika.sk 

 

 

Náklady:                   Pretekári štartujú na náklady vysielajúceho klubu.  

 

 

Odmeňovanie:  Pretekári umiestnení na 1.-3. mieste v každej 

kategórii dostanú vecné ceny. 

 

 

Šatne:  Sú zabezpečené v priestoroch haly. Usporiadateľ 

nezodpovedá za odložené veci pretekárov. 

  
  

 

 

 
Mgr. Michal Škvarka 

 riaditeľ pretekov 

http://statistika.atletika.sk/kalendar
http://www.atletika.sk/

