
                          
  

                                                       

PROPOZÍCIE   
 

Župného športového dňa Bratislavského samosprávneho kraja pre  stredoškolákov   
 

ATLETIKA  
  
   
Vyhlasovateľ a hlavný organizátor:     Bratislavský samosprávny kraj     
   
Spoluorganizátor atletiky:               Olympijský klub Bratislava 

Atletický zväz Bratislava  
  

Termín:                                    25.9.2019 (streda)    
   
Čas registrácie:                       7,30 - 8,00 hod. na atletickom štadióne   
   
Čas:                                          8,00 – 12,00 (čas realizácie disciplín)    
   
Miesto konania:                      športový areál Mladá Garda   
   
Účastníci:                           prihlásené družstvá stredných škôl na území 

BSK    
  
Zodpovedná osoba za atletiku:     Imrich Ozorák (riaditeľ súťaže)    
 
Disciplíny:      beh na 100 m 
      beh na 800 m 
      štafeta 4x100 m 
      skok do diaľky 
 
Časový harmonogram:   Beh na 100m  08,30 - 09,00  

      09,00 - 09,30 otvorenie  
09,30 - 10,00 pokračovanie 

rozbehov  
Beh na 800 m     10,00 - 11,30   
Štafeta 4x100 m  11,40 - 12,00  

       Skok do diaľky  09,30 - 11,30  
  

Vyhlásenie výsledkov:  13,00 na hlavnom pódiu   
 
Hracie pravidlá:   Všetci súťažiaci obdržia štartové čísla pri prezentácii. 

Pri atletike sa môže jeden žiak zúčastniť viacerých disciplín. 
 Do jednej atletickej disciplíny môžu byť nominovaní max. 2 žiaci za školu. 



                          
  

                                                       

 
Výstroj:  Súťažiaci sú povinní mať vhodné športové oblečenie a obuv. 
 
 
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 v každej atletickej disciplíne sú odmenené 
medailami a vecnou cenou. Víťaz získa pohár. 

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

sprevádzajúcich učiteľov.  
 
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 BSK: Jana Dúbravková 0904 529 027  

za zväz: Imrich Ozorák   0948 520 492  
 
  
  
  
  


