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Propozície 
Krajského kola  

„Hľadáme nových olympionikov“ 
pre šk. r. 2018/2019 

 
 
 
 
 
A) Všeobecné ustanovenia  
 
Vyhlasovateľ:                Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
                                           Slovenský atletický zväz        
Organizátor: AK ŠK UMB, Banská Bystrica                                                                                                                                                    

CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Stredná športová škola  Banská Bystrica  
VŠC – DUKLA, Banská Bystrica  
ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno  
 

 
Usporiadateľ:               AK ŠK UMB Banská Bystrica  
 
Termín:  23.máj 2019    
 
Miesto:   Atletický štadión DUKLA - Štiavničky, Banská Bystrica  
 
Funkcionári pretekov: predseda OV – Mgr. Eva Murková 

         riaditeľ pretekov – Prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.  
technický riaditeľ – Mgr. Mojmír Lániček 
vedúci rozhodca – Mgr. Katarína Štulíková 
kancelária pretekov – Mgr. Jana Chrenová  
hospodár pretekov – Táňa Senčeková 

 
Prihlášky:  Súpisky je potrebné vložiť do 13.5.2019    

a prihlásiť sa cez formulár na tejto adrese:     

Prihláška jednotlivcov 
https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/346  
Nezaregistrovanie sa cez formulár nebude akceptované !!!  
V prípade, že sa vám nebudú dať vložiť súpisky na portál hrdosport.sk, kontaktujte 
Rastislav Hrbáček, mobil: 0903568022, email: hrbacek@hrdosport.sk   
Prosíme nezabudnúť sa zaregistrovať cez formulár z dôvodu prípravy štartoviek a 
organizátor nemá potrebné informácie a o počte pretekárov a vedúcich.  

 
A) Technické ustanovenia  
 
Predpis:  Súťaží sa podľa platných pravidiel atletiky a ustanovenia  

„ Hľadáme nových olympionikov  pre šk. rok 2018/2019  
v SR“ a týchto propozícií.  
 

https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/346
mailto:hrbacek@hrdosport.sk


Právo štartu: Žiaci a žiačky základných škôl narodení 1. 1. 2006 a mladší , ktorí si postup 
vybojovali v okresných kolách 
 

Podmienka účasti: Každý účastník musí mať originál kartu poistenca a preukaz totožnosti s 

fotografiou. Za zdravotný stav súťažiacich a ich poistenie zodpovedá vysielajúca škola.  

V krajských kolách môžu štartovať maximálne 2 najlepší chlapci a 2 najlepšie dievčatá zo školských kôl.  

V krajskom kole bude vyhodnotená aj súťaž družstiev (do družstva sa započíta lepšie umiestnený 

chlapec a dievča v disciplíne 1000 m a 600 m) na základe súčtu umiestnení reprezentantov školy v 

kategórii chlapcov a dievčat. Zvíťazí školské družstvo s najnižším súčtom umiestnení, v prípade rovnosti 

bodov rozhodne o poradí lepšie individuálne umiestnenie. Ak aj po zohľadnení tohto kritéria rovnosť 

trvá, zvíťazí družstvo s nižším súčtom časov.  

 
Preukázanie totožnosti:       Je možné žiadať overenie totožnosti súťažiacich. Toto právo  

       prislúcha vedúcemu rozhodcovi.  
 
Prezentácia: V kancelárii pretekov na štadióne od 7,30 – 8,30. V čase prezentácie je možné 

urobiť v podaných prihláškach len škrty. Po tomto čase nie je možné robiť žiadne 
zmeny. Včas neodprezentovaní pretekári nebudú pripustení na štart !  Štart 
pretekárov MS nie je povolený ! Originál súpisky potvrdený riaditeľom školy 
odovzdať pri prezentácii. 
 

Disciplíny:                 Žiaci:   60m, 1000m  Žiačky:     60m, 600m 

 
Cestovné:               Účastníkom cestovné náklady neuhrádzame.  
 
Protesty: Môže podať vedúci družstva najneskôr do 20 minút, po ukončení disciplíny  

písomne s vkladom 10 € vedúcemu rozhodcovi.  
 

Výstroj : Tretry môžu mať najviac 9 mm klince.  
 
B) Technické ustanovenia:  
 
Postup : Do celoslovenského finále postúpia prví traja pretekári a pretekárky v každej disciplíne.  

Rôzne :  Rozcvičovanie je povolené len na vedľajšej ploche štadióna. Za stratu osobných vecí 

usporiadateľ nezodpovedá. Pred vstupom na štadión sa účastníci riadia pokynmi 

usporiadateľa. Za disciplínu sú zodpovední vedúci družstiev. Za zdravotný stav pretekárov 

a poistenie je zodpovedná vysielajúca škola . Počas súťaží je vstup vedúcich družstiev a 

trénerov do sektorov prebiehajúcich disciplín zakázaný ! Taktiež pretekárom, ktorí v 

danej disciplíne nepretekajú !  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. 
                                                                                                        riaditeľ pretekov HNO 
 



  

 
PREZENČNÁ LISTINA 

 
 „Hľadáme nových olympionikov“ 

                                                  
                                                 23.5.2019 
 

Meno a priezvisko Škola Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


