Vysokoškolská atletická séria 2022 – časť 1
a
Atletická streda Slávie STU v behu na 600 m
PROPOZÍCIE PRETEKOV
Usporiadateľ:
Termín pretekov:
Miesto pretekov:
Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov:
Vedúci rozhodca:
Časomiera:
Kancelária pretekov:

atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava
streda 4.5.2022
Atletický štadión Centra Akademického Športu STU v Bratislave,
Športový areál P. Gleska, Račianska 103, Mladá Garda, BRATISLAVA.
Branislav Droščák
Viliam Lendel
Milan Beliansky
Elena Malatinová

brano.droscak@gmail.com

Kategórie: Muži (študenti VŠ vrátane), Ženy (študentky VŠ vrátane), juniori, juniorky, dorastenci,
dorastenky starší a mladší žiaci a žiačky.
Disciplína:

600 m

Prihlášky: Prihlasovanie na preteky registrovaných pretekárov v SAZ (všetky kategórie) a
neregistrovaných pretekárov (iba študenti VŠ, absolventi VŠ 1 rok po alebo maturanti) bude
prebiehať on-line na webovom portáli: http://statistika.atletika.sk/kalendar. Prihláška všetkých
pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 3.5.2022 (utorok) do 24,00 hod.
Neregistrovaní pretekári v SAZ (študenti denní aj externí, maturanti, alebo absolventi 1 rok do veku
28 rokov) uvedú v prihláške názov vysokej alebo strednej školy namiesto klubu. Registrovaní
pretekári v SAZ: prihlasuje ich klub cez prihlášky na webe SAZ a pri prihlasovaní je potrebné uviesť
do poznámky názov navštevovanej vysokej alebo v prípade maturantov strednej školy (viď. obr.).

Štartovné:
Kancelária pretekov:
Ceny:

3 € / osoba
od 16.00 hod v budove štadióna. Ukončenie prezentácie o 16.45 hod.
víťazi kategórii a študenti VŠ - vecné ceny

Záverečné ustanovenia:
Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na
športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zároveň
prehlasujem, že som fyzicky spôsobilý(á) absolvovať preteky a zúčastňujem sa ich na vlastné
nebezpečenstvo. Registráciou na preteky akceptujem tieto propozície a pravidlá WA. Všetci
pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť

sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži a za veci
odložené v šatni a na štadióne. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné
poistenie. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s
cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Časový program
Bratislava 4.5.2022 (Streda)
17:00

600 m M+Jri+Dci

17:10

600 m Ž+Jky+Dky

17:20

600 m st. žci a ml. žci

17:30

600m st. žky a ml. žky

17:45

Vyhlasovanie výsledkov

Zmena časového programu vyhradená podľa počtu prihlásených pretekárov.

