
ATLETICKÝ MÍTING a OLYMPIJSKÝ DEŇ 

pre najmladšie žiactvo 

 
                                                                                                                                      (15.6. 2021)                                                                                                                                                                                                                      

P R O P O Z Í C I E 

Termín, čas a miesto 
26. júna 2021/sobota 09.30 - 13.30 hod., školský dvor ZŠ Tupolevova 20 

 

SKUPINA „A“ vekové kategórie a disciplíny formou viacbojov      
prípravka ročník 2012 dievčatá aj chlapci                                                 
                 60 m prekážok z polovysokého štartu (modro-žlté trojuholníky) (6 dráh)                                           
                 skok do diaľky znožmo z miesta, 3 pokusy  
                 hod kriketovou loptičkou, 3 pokusy 
predprípravka ročník 2013 dievčatá aj chlapci                                               
                 60 m prekážok z polovysokého štartu (modro-žlté trojuholníky) (6 dráh)                                           
                 skok do diaľky znožmo z miesta, 3 pokusy  
                 hod kriketovou loptičkou, 3 pokusy 
miniprípravka ročník 2014 a mladší dievčatá aj chlapci                                                
                 60 m z polovysokého štartu  (6 dráh)    
                 skok do diaľky znožmo z miesta, 3 pokusy         
                 hod kriketovou loptičkou, 3 pokusy 

 

SKUPINA „B“ vekové kategórie a disciplíny formou viacbojov                                                   
najmladšie žiactvo ročník 2010 a 2011 dievčatá aj chlapci     
                 60 m prekážok (modro-žlté trojuholníky s nadstavcom) (6 dráh)    (bloky)    
                 skok do diaľky z rozbehu, 3 pokusy 
                 hod kriketovou loptičkou, 3 pokusy  
 

Prihláška klubu  
      ●  Záujem o súťaženie treba napísať do pondelka 21. júna 2021 na e-mailovú  

          adresu: imrich.ozorak10@gmail.com ,v ktorej treba napísať aj predpokladaný počet   
          súťažiacich z klubu.  
 

Menovitá prihláška 

• Menovite prihlasovať do disciplín sa dá len on-line na web stránke Slovenského 
atletického zväzu: http:/ /statistika.atletika.sk/kalendar najneskôr do stredy 23. júna 
2021 do 24.00 hod.  
 
 
 

mailto:imrich.ozorak10@gmail.com


Kancelária pretekov  

• Bude otvorená vo vyvýšenom vchode do budovy školy od školského dvora.  
od 08.30 hod. do skončenia podujatia.  

• Za klub komunikuje vždy len jeden poverený zástupca. 
 

Rozcvičovacie priestory 

• Budú k dispozícii v deň podujatia od 08.15 hod. mimo súťažných sektorov.   

• Po skončení rozcvičovania a absolvovaní všetkých disciplín treba opustiť vnútornú 
trávnatú plochu školského dvora. 

• Sprievodne osoby sa nemôžu zdržiavať v priestoroch školského dvora.  
 

Zdravotná služba 

• Bude k dispozícii počas konania podujatia. 
 

Šatne a WC 
     ●    Šatne nie sú k dispozícii. WC sa dá použiť v budove základnej školy. 
 

Špeciálne ustanovenia 

• Prekážky (modro-žlté trojuholníky) budú postavené takto: spolu 6 radov (ako pre 
mladšie žiactvo) s nábehom 11,70 m, medzera 7,50 m, dobeh 10,80 m. 

• Vo všetkých vekových kategóriách platí diskvalifikácia až po druhom nevydarenom 
štarte. 

• Hod kriketovou loptičkou bude na oboch dlhších stranách tartanovej dráhy. 

• Súťaží sa podľa aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 
k usporiadaniu športových podujatí. 

 

Behy 
      ●   Začínajú vždy dievčatá pred chlapcami. Vždy od najstarších po najmladších. 
 

Predpis   

• Súťaže sa konajú podľa pravidiel Svetovej atletiky a týchto propozícií. 
 

Spôsob vyhodnotenia podujatia 
     ●    Súťaží sa formou viacboja v troch disciplínach 
     ●    Vyhodnotia sa dievčatá a chlapci v týchto vekových kategóriách: 
           2010 a 2011 spolu 
           2012 samostatne 
           2013 samostatne 
           2014 a mladší samostatne 
     ●    Odmeňujú sa dievčatá a chlapci na prvom až šiestom mieste. 
 

Poradie v jednotlivých vekových kategóriách 
     ●   Poradie sa vyhodnotí bodovaním v jednotlivých disciplínach z dosiahnutých výkonov  
          takto: 1. miesto = 1 bod, 2.miesto = 2 body, ... 20.miesto 20 bodov 
     ●   Víťazom v každej kategórii sa stane dievča alebo chlapec s najnižším súčtom bodov. 
     ●   Do bodovania sa počítajú len tí čo absolvujú všetky tri disciplíny. 
 

Vyhlasovanie víťazov 
     ●  Uskutoční sa prvý krát po absolvovaní všetkých disciplín prvého bloku súťažiacimi na  
         osobitnom mieste pri vchode na školský dvor. Druhý krát po skončení druhého bloku. 
 

Informácie, štartové listiny, výsledky  

• Zverejní usporiadateľ na webovej stránke www.atletika.sk  
                                                                                                         
 
 
 

http://www.atletika.sk/


Štartovný poplatok klubov 
      ●   Pri počte prihlásených 1 až 5 žiakov a žiačok je 10,- € 
           Pri počte prihlásených 6 až 10 žiakov a žiačok je 20,- € 
           Pri počte prihlásených 11 až 20 žiakov a žiačok je 40,- € 
           Pri počte prihlásených 21 a viac žiakov a žiačok je 60,- € 
           Číslo bankového účtu IBAN na ktorý treba uhradiť štartovný poplatok je: 
           SK70 8330 0000 0021 0092 8235 
           VS=26062021 
           SS=IČO klubu čo poplatok uhrádza  
 
                                                                                                         
 
 
                                                                                        Ľubomír Hrčka, v.r. 
                                                                                 predseda ŠK RUN FOR FUN 
 
                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                              

PREDBEŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM 
„A“ 
09.30    60 m prekážok MODRO-ŽLTÉ trojuholníky  dievčatá 
↓↓↓↓↓↓↓ 
             60 m prekážok MODRO-ŽLTÉ trojuholníky  chlapci 
↓↓↓↓↓↓              
             60 m dievčatá a chlapci 2014 a mladší 
↓↓↓↓↓ 
             DIAĽKA znožmo z miesta dievčatá               KRIKETKA  chlapci 
↓↓↓↓       
             KRIKETKA  dievčatá                                     DIAĽKA znožmo z miesta chlapci 
↓↓↓         
►►►● vyhlasovanie víťazov zo všetkých disciplín tohto bloku (1-2-3 miesta)    
 „B“ 
11.30    60 m prekážok  MODRO-ŽLTÉ trojuholníky dievčatá                                                          
↓          
             60 m prekážok  MODRO-ŽLTÉ trojuholníky chlapci 
↓↓ 
             KRIKETKA  dievčatá                                     DIAĽKA z rozbehu chlapci 
↓↓↓ 
             DIAĽKA z rozbehu dievčatá                          KRIKETKA  chlapci 
↓↓↓↓ 
►►►● vyhlasovanie víťazov zo všetkých disciplín tohto bloku (1-2-3 miesta)       
 
 
DEFINITÍVNY časový program bude zverejnený po uzávierke štartovej listiny. 
 

 

Vzhľadom na pokračujúce opatrenia COVID 19 poprosíme rodičov o sledovanie 

podujatia za plotom areálu Základnej školy. 

Tréneri a súťažiaci podľa pravidiel atletiky nemôžu povzbudzovať z vnútornej 

trávnatej časti školského dvora. 


