
                                                                               

 

 

 

 

PROPOZÍCIE   

 

 

Župného športového dňa Bratislavského samosprávneho kraja pre stredoškolákov   

 

 

ATLETIKA  

  

  

  

Vyhlasovateľ a hlavný organizátor:     Bratislavský samosprávny kraj     

   

Spoluorganizátor atletiky:               Slovenský atletický zväz  

                                                                       Atletický zväz Bratislavy 

      Olympijský klub Bratislava 

  

Termín:                                    6.10.2021 (streda)   

Čas registrácie:                      6,45 - 7,15 hod. 

Čas registrácie družstiev na stanovišti  

a prevzatie štartových čísiel:         8,00 – 8,20 hod. (na stanovišti)  

Nástup na slávnostné zahájenie:   7,20 (pred hlavným pódiom na vyznačenom 

mieste)    

Čas realizácie disciplín:                                   8,30 - 12,00 hod. 

Miesto konania:                      športový areál Mladá Garda   

   

Účastníci:                           prihlásené družstvá stredných škôl  

  v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 

  

Zodpovedná osoba za atletiku:     Imrich Ozorák (riaditeľ súťaže)    

 

Disciplíny:      beh na 100 m chlapci (max. 3 osoby) 

                                                                       beh na 100 m dievčatá (max. 3 osoby) 

      beh na 800 m chlapci (max. 3 osoby) 

                                                                       beh na 800 m dievčatá (max. 3 osoby) 

MIX štafeta 4x100 m (max. 1 zmiešané družstvo, 

podmienkou je, že družstvo sa musí skladať z 2 

dievčat a 2 chlapcov)  

skok do diaľky chlapci (max. 3 osoby) 

skok do diaľky dievčatá (max. 3 osoby) 



                                                                               

 

 

 

 

Prihlasovanie účastníkov: 

1. prostredníctvom súpisky (príloha mailu) 

2. prostredníctvom linku na stránke Slovenského atletického zväzu 
https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=2547&idGroup

=8; (Pokyny k prihlasovaniu sú uvedené nižšie.) 

 
 

Harmonogram:  Všetci súťažiaci pri registrácii na stanovišti obdržia štartové čísla. 

 

beh na 100m      od 08,30 hod. 

skok do diaľky   od 09,00 hod  

beh na 800 m     od 10,45 hod. 

MIX štafeta 4x100 m od 11,15  hod. 

        

Vyhlasovanie výsledkov:  od 12,00 hod. na hlavnom pódiu   

 

Výstroj:   Súťažiaci sú povinní mať športové oblečenie a obutie. 

 

Poistenie: Účastníci štartujú na vlastné - individuálne poistenie. Každý účastník 

musí mať so sebou preukaz totožnosti a kartu poistenca. Študenti nie sú 

poistení proti úrazu!  

Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastníkov zodpovedá 

vysielajúca škola. Za disciplínu a poriadok zodpovedá vedúci družstva 

vysielajúcej školy.  

 

Ceny:   Prvé tri umiestnenia sú odmenené medailami a vecnou cenou. Víťaz 

získa pohár.  

 

Putovný pohár Michala Nálepku:      

Najúspešnejšia škola po zrátaní bodov v atletických disciplínach získa 

Putovný pohár Michala Nálepku.  

Bodovo ohodnotení budú len súťažiaci umiestnení na miestach 1. – 5. 

Bodové hodnotenie:  

1. miesto = 10 bodov,  

2. miesto = 8 bodov,  

3. miesto = 6 bodov,  

4. miesto = 4 body,  

5. miesto = 2 body.  

V prípade rovnosti bodov rozhoduje väčší zisk umiestnení s najvyšším 

ohodnotením. 

 

Občerstvenie:  Usporiadateľ zabezpečí občerstvenie a pitný režim pre súťažiach a ich 

sprevádzajúcich učiteľov.  

https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=2547&idGroup=8
https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=2547&idGroup=8


                                                                               

 

 

 

 

Iné:  Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých 

záležitostiach súvisiacich s usporiadaním podujatia, a to vrátane jeho 

prerušenia, odvolania alebo úpravy jeho pravidiel. Organizátor podujatia 

nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s účasťou 

prihlásených družstiev alebo jednotlivcov.  

 

Organizátor nezodpovedá za stratu osobných vecí.   

 

  

Vedúci turnaja:  za prihlasovanie: Matúš Kompas 0915 722 100 

za BSK: Jana Dúbravková 0904 529 027  

za zväz: Imrich Ozorák 0948 520 492  

 

  

  



                                                                               

 

 

  

 Postup na prihlasovanie na atletické disciplíny: 

 Link na prihlasovanie:               
https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=2547&idGroup=8 

 

1. otvorí sa Vám okno, kde sa škola zaregistruje 

kliknutím na „Prihlášky neregistrovaných – 

vytvoriť prihlasovacie meno“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. po vyplnení všetkých požadovaných údajov, kliknite na  

Vytvoriť prihlasovacie meno.  

Prihlasovacie údaje je potrebné si zapamätať. Tieto 

údaje budete potrebovať v prípade zmien  pretekárov 

na podujatie. 
 

 

 

 

 

https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=2547&idGroup=8


 
 

 

 

 Zvoliť správnu kategóriu (1.), vyplniť priezvisko, meno a dátum narodenia (2.), zvoliť disciplínu (3.) a klik na Vložiť pretekára (4.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Zvoľ  

   disciplínu      

 

 

Zmazať pretekára 

Vložený pretekár sa zobrazí v spodnom stĺpci. Nemusíte nič potvrdzovať, pretekár je vložený, prihláška sa automaticky odosiela. Ak chcem pretekárovi pridať ďalšiu 

disciplínu zmením iba „Disciplína“ a klik vložiť pretekára. 

- Ak treba opraviť (disciplínu, meno, dátum narodenia, kategóriu) už vloženého pretekára, klik na meno modrým zvýraznené 

 

1

. 

2

. 

3

. 

 

4

. 

17.9.2020 24:00 

Župný športový deň BSK pre  stredoškolákov - atletika 

6.10.2020 do 8:00 

po vložení pretekára 

sa jeho meno 

a údaje zobrazia 

v spodnom stĺpci 

Obchodná akadémia 



 
 

 

 

3. Po úspešnom zaregistorvaní je potrebné: 

 

- vložiť mená pretekárov za jednotlivé atletické 

disciplíny, 

- uviesť kategóriu: žiak alebo žiačka, 

- vybrať disciplínu, ktorej sa žiak/žiačka zúčastní. 

Ak sa jeden žiak zúčastní viacerých disciplín, je 

potrebné ho prihlasiť samostnatne na každú 

disciplínu a kliknúť na vložiť pretekára. Po 

úspešnom vložení sa údaje zobrazia v prehľade 

prihlásneých.  

- V prípade, ak je potrebné vykonať opravy už 

prihláseného žiaka (disciplínu, meno, dátum 

narodenia, kategóriu), klik na meno modrým 

zvýraznené 

 

 

 

 

 

 

Župný športový deň BSK pre  stredoškolákov - atletika 

17.9.2020 24:00 6.10.2020 do 8:00 

Obchodná akadémia 

žiak SŠ/ žiačka SŠ 

100 m 

01.01.2005 


