
MÍTING BRATISLAVSKÝCH KLUBOV 

pre najmladšie žiactvo v atletike 2021 

 
                                                                                                                             (20.5. 2021)     

                                                                                                                                                                                                                         

P R O P O Z Í C I E 

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

          

SKUPINA „A“ vekové kategórie a disciplíny      
prípravka ročník 2012 dievčatá aj chlapci  
                                                 60 m z polovysokého štartu (6 dráh) 
                                                 600 m  (8x v behu) 
                                                 60 m prekážok z polovysokého štartu (modro-žlté trojuholníky)                                            
                                                 skok do diaľky z rozbehu, 3 pokusy  
                                                 4x60 m z polovysokého štartu MIX v 3 dráhach 
prípravka ročník 2013 dievčatá aj chlapci                                                  
                                                 60 m z polovysokého štartu (6 dráh)                                        
                                                 600 m  (8x v behu) 
                                                 60 m prekážok z polovysokého štartu (modro-žlté trojuholníky)                                                   
                                                 skok do diaľky z rozbehu, 3 pokusy      
                                                 4x60 m z polovysokého štartu MIX v 3 dráhach                                                                                         
miniprípravka ročník 2014 a mladší dievčatá aj chlapci     
                                                 60 m z polovysokého štartu  (6 dráh) 
                                                 600 m (8x v behu) 
                                                 60 m prekážok z polovysokého štartu (modro-žlté trojuholníky)    
                                                 skok do diaľky znožmo z miesta, 2 pokusy za sebou 
                                                 4x60 m z polovysokého štartu MIX v 3 dráhach 

 

SKUPINA „B“ vekové kategórie a disciplíny                                                    
najmladšie žiactvo ročník 2010 a 2011 dievčatá aj chlapci     
                                                 60 m  (6 dráh)                                                           (bloky) 
                                                 800 m (8x v behu) 
                                                 60 m prekážok (modro-žlté trojuholníky) (6 dráh)    (bloky)  
                                                 skok do diaľky z rozbehu , 3 pokusy  
                                                 4x60 m MIX  (3 dráhy)                                              (bloky)   

 
 



Usporiadateľ      
      ●    AK Run For Fun Bratislava  
 
Činovníci 
     ●     riaditeľ pretekov              Ľubomír Hrčka 
            hlavná rozhodkyňa          Renáta Poľanská 
            časomiera                        AK VETERÁN Bratislava 

 

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 2. júna 
2021 do 24.00 hod. Po tomto termíne je už vylúčené akékoľvek dohlasovanie. 
 

Počet  štartov 

• Jeden až tri vrátane štafety, tak ako si rozhodne klub.  
 

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

• Bude otvorená v stane na školskom dvore pri vnútornom vchode do budovy školy  
od 08.00 hod. do skončenia podujatia.  

• Za klub komunikuje vždy len jeden poverený zástupca. 
 

Rozcvičovacie priestory 
• Budú k dispozícii v deň podujatia od 08.00 hod. mimo súťažných sektorov.   

 

Zdravotná služba 
• Bude k dispozícii počas konania podujatia. 

 

Iné obmedzenia   

• Sprievodné osoby sa nemôžu zdržiavať v priestoroch školského dvora.  
• Súťaží sa podľa aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 

k usporiadaniu športových podujatí. 
 

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. 

• V štafete 4x60 m MIX je zloženie od štartu po cieľ: chlapec-dievča-chlapec-dievča 

 

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

 

Informácie, štartové listiny, výsledky  

• Zverejní usporiadateľ na webovej stránke www.atletika.sk  
 

 
 
 
 
                                                                                          Ľubomír Hrčka, v.r.                                     
                                                                                   predseda ŠK RUN FOR FUN                                          

 

http://www.atletika.sk/


PREDBEŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM 

„A“ 
09.30    60 m prekážok  MODRO-ŽLTÉ trojuholníky  09.45-11.00 DIAĽKA  
             60 m 
↓           600 m 
„A+B“ 
11.15    4x60 m MIX 
„B“ 
11.30    800 m                                                             11.45-13.00 DIAĽKA 
             60 m prekážok  MODRO-ŽLTÉ trojuholníky  
             60 m    
 
 
 
 
 
 
 
 

 


