
Mesto Dolný Kubín
TJ Orava Dolný Kubín, Olympijský klub Orava

PROPOZÍCIE
IV. ročník - KUBÍNSKA SHOTORAMA 

Usporiadateľ: TJ  Orava Dolný Kubín, Olympijský klub Orava
Miesto: Štadión Spojenej cirkevnej školy Dolný Kubín 

Dátum: 1. október 2022 (sobota) o 11:00 hod.

Riaditeľ pretekov: Ing. Štefan Belvončík
Tajomník pretekov: Mgr. Tatiana Žáčiková, Alena Mazalánová
Hlavný rozhodca: Mgr. Pavol Brnčal

Podujatie podporili: 5Kcompany, Reštaurácia Kopačka,
Mesto Dolný Kubín,
Spojená cirkevná škola Dolný Kubín   

Mediálny partner: Televízia mesta Dolný Kubín, My Oravské noviny
  
Prihlášky: Posiela  e-mailom na adresu: ť jaroslavlupak@gmail.com 
                                    do 29.9.2022 do 18:00 hod. v tvare meno, priezvisko, 

dátum narodenia, klub alebo vysielajúca organizácia     

Kancelária pretekov: Spojená cirkevná škola Dolný Kubín, chodba pri telocvi nič

Prezentácia: Do 10:30  hod. v kancelárii pretekov.

Kategórie: žiactvo mladšie: ročníky narodenia 2009 - 2010 a mladší 
žiactvo staršie: ročníky narodenia 2007 - 2008 
dorast: ročníky narodenia 2005 - 2006
juniori: ročníky narodenia 2003 - 2004    
dospelí: ročníky narodenia 2002 a starší
veteráni: ročníky narodenia 1987 a starší

Disciplína: Shotorama – vrh guľou z miesta tromi rôznymi hmotnos amiť

mailto:jaroslavlupak@gmail.com


Odmeny: Víťazi v jednotlivých kategóriách získajú
medailu

Štartovné: žiactvo - 2 €, ostaní - 5 € 

Hodnotenie: Súčet dosiahnutých výkonov zo všetkých hmotností        

Vyhodnotenie: Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční po skončení 
poslednej disciplíny 

Hmotnosti náradia: žiactvo mladšie gu a:ľ  2 kg, 2 kg, 3 kg,        
žiactvo staršie a dorastenky gu a:ľ  3 kg, 4 kg, 5 kg,   
dorastenci gu a: 4ľ  kg, 5 kg, 6 kg, 
juniori a muži gu a: 6 kg, 7,25 kg, 10 kg ľ
juniorky a ženy do 35 r. gu a: 3 kg, 4 kg, 5 kgľ
veteránky do 50 r. gu a: 3 kg, 4 kg, 5 kg ľ
veteránky 50 – 60 r. gu a: 2 kg, 3 kg, 4 kgľ
veteránky 60 – 75 r. gu a: 2kg, 2 kg, 3 kg ľ
veteránky 75 r. + gu a: 3 x 2 kg       ľ
veteráni 35 – 50 r. gu a: 6 kg, 7,25 kg, 10 kg ľ
veteráni 50 – 60 r. gu a: 5kg, 6kg, 7,25 kgľ
veteráni 60 – 70 r. gu a: 4 kg, 5 kg, 6 kgľ
veteráni 70 – 80 r. gu a: 3 kg, 4 kg, 5 kg ľ
veteráni 80 r. + gu a: 2 kg, 3 kg, 4 kg ľ         

Súčet výkonov veteránov bude prepočítaný 1-ročným vekovým koeficientom.
Veteráni budú zaradení do kategórie podľa veku v deň pretekov.                           
    
Rôzne:                                                                     

 pretekári budú ma  kť  dispozícii tri pokusy s každou hmotnos ouť
 preteká sa pod a platných pravidiel atletiky aľ  týchto propozícií
 za svoj zdravotný stav zodpovedá každý pretekár, pretekári štartujú na vlastné 

nebezpe ieč
 šatne budú k dispozícii v priestoroch telocvi ne školyč  
 za stratu osobných vecí pretekárov usporiadate  nezodpovedáľ

Ing. Martin Zembjak 
riadite  pretekovľ
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