
 

ATLETICKÉ HRY  

 

Propozície 
          

Organizátor: Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6, Šahy 

 
Miesto: Šahy, ZŠ L. Balleka  

 
Termín: 02.04.2019 

 
Prihlášky: do 22.3.2019 e-mailom na adresu:                                         

tothovakarin7@gmail.com  
                                       Zasielať s nasledujúcimi údajmi: 

● priezvisko, meno a rok narodenia všetkých detí 
● presný názov a poštovú adresu športového klubu alebo MŠ 
● priezvisko, meno, e-mail adresu, číslo mobilu vedúceho družstva 

 
Program:                     9:00 slávnostné otvorenie, začiatok súťaží 

                                     11:00 predpokladané ukončenie súťaží 
                                       a vyhlásenie výsledkov 

 
Organizácia a priebeh pretekov: 
Z jednej školy môže súťažiť viac družstiev. 

 
Zloženie družstva: 
8 členné družstvo zložené z detí vo veku od 5 – 7 rokov. 

 
Vekový limit a obmedzenia: 
Deti narodené od 1.9.2012 – do 31.8.2014. (NIE deti narodené pred 1.9.2012 a po 31.8.2014!!) 
 

Pitný režim a občerstvenie budú zabezpečené zo organizátorom súťaže 
 
Oblečenie: 
Športové oblečenie,  športové  tenisky.  Členovia  každého družstva by mali  súťažiť v jednotných 
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tričkách, v prípade potreby jednotné tričká zapožičia organizátor.  
 

Súťažné disciplíny: 
 

• skok do diaľky z miesta  

• beh cez frekvenčný rebrík 

• prekážková dráha „Formula“ (šprint, slalom, beh cez prekážky) 

• hod raketou do kruhu 

Hodnotenie: 
Preteky prebiehajú na maximálne ôsmich stanovištiach. Po odsúťažení na pridelenom stanovišti sa 
družstvo presúva na ďalšie stanovište. Dosiahnuté výsledky zapisujú rozhodcovia do určeného hárku pre 
danú disciplínu. Po odsúťažení na stanovišti prinesie rozhodca výsledky hlavnému rozhodcovi, ktorý ich 
vpíše do tabuľky na celkové hodnotenie. V konečnom hodnotení prideľujeme body podľa umiestnenia v 
jednotlivých disciplínach, (napr. súťaží 10 družstiev → 1. miesto v disciplíne 1 bod, 2. miesto 2 body... 
posledný tím na 10. mieste 10 bodov) Po ukončení pretekov rozhodcovia spoločne pridelia body, spočítajú 
ich, a tým stanovia konečné poradie družstiev. Vyhráva to družstvo, ktoré má najnižší bodový súčet. V 
prípade bodovej rovnosti vyhráva družstvo, ktoré malo hodnotnejšie výsledky v jednotlivých disciplínach. 

 
Kontakt, informácie: ZŠ Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6, 936 01 Šahy, 
zs.lukaca.sahy@gmail.com, +421 36 7411 184. 
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Atletické hry 
PRIHLÁŠKA 

odoslať na adresu tothovakarin7@gmail.com do 22.03.2019 
Názov a adresa atletickej škôlky alebo MŠ (píšte len ulicu, číslo, mesto/obec): 

  

Kontaktná osoba:                                                                     

email:     

Mobil: 

   

  Priezvisko Meno Rok narodenia 

Ročník narodenia od 2012 do 2014 

1.        

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       



 

 


