Propozície
19. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže
„Hľadáme nových olympionikov 2018“
v disciplínach 60 m, 600 m, 1000 m

Propagácia behu medzi mládežou, vyhľadávanie talentov a ich získavanie pre pravidelnú športovú
prípravu je cieľom bežeckej súťaže Hľadáme nových olympionikov.

Trnavský kraj
Vyhlasovateľ súťaže: Slovenský atletický zväz, Bratislava
Realizátor projektu: Slovenský atletický zväz, Bratislava
Miesto konania: Atletický štadión A. Hajmássyho v Trnave, Hajoczyho ulica
Termín: 6.6.2018 Prezentácia od 10:00 - 10:30 pod tribúnou štadióna
Predpokladané ukončenie pretekov o 12:30.
Riaditeľ pretekov:

Martina Kudláčova
kudlacovainformatika@gmail.com
+421948804244

Disciplíny: Chlapci ročník narodenia 2005 a mladší – 1000 m,
60 m
Dievčatá ročník narodenia 2005 a mladšie – 600 m,
60 m
Prihlášky: Je potrebné odoslať do 30.5.2018 na e-mail: kudlacovainformatika@gmail.com
Zároveň je potrebné priniesť vytlačenú kópiu prihlášky (tlačivo nájdete nižšie
v dokumente) podpísanú vedením školy.

10:00 – 10:30 Prezentácia
10:30 – 11:00 60m dievčatá
11:00 – 11:30 60m chlapci
11:30 – 11:45 600m dievčatá
11:45 – 12:00 1000m chlapci
*Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis vzhľadom na počet prihlásených
súťažiacich.

Program:

Patróni súťaže:

Ján Volko - Strieborný medailista halových majstrovstiev Európy v behu na 60 m
Jozef Repčík - Dvojnásobný finalista majstrovstiev Európy v behu na 800 m

Hlavní podporovatelia súťaže:
Slovenský atletický zväz, Bratislava
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Organizačný pracovník:
Katarína Martincová
telefón: +421 915825609
e-mail: zborca@azet.sk
SYSTÉM SÚŤAŽE:
Školské kolá:
Uskutočnia sa v mesiacoch apríl a máj 2018 na školách. Odporúčame ich uskutočniť v rámci hodín
telesnej výchovy. Organizátori školských kôl zašlú najneskôr týždeň pred uskutočnením krajského kola
v príslušnom kraji organizačnému pracovníkovi súťaže výsledky spoločne s hlásením o konaní súťaže,
resp. prihlášku na krajské kolo(stačí e-mailom).
Podmienkou hlásenia je zaslanie zoznamu všetkých zúčastnených pretekárov v elektronickej forme na
priloženom formulári. Najlepší zo školských kôl (max.2 chlapci a2 dievčatá) v každej disciplíne majú
právo zúčastniť sa na krajskom kole súťaže.
Krajské kolá:
Uskutočnia sa v termíne od 11. mája do 8. júna 2018 v spolupráci s oblastnými atletickými zväzmi.
Miesta krajských kôl: Bratislava, Trnava, Nové Zámky (Nitriansky kraj), Dubnica nad Váhom
(Trenčiansky kraj), Kysucké Nové Mesto (Žilinský kraj), Banská Bystrica, Prešov a Košice.
V krajských kolách môžu štartovať maximálne 2 najlepší chlapci a 2 najlepšie dievčatá v každej
disciplíne. Do celoslovenského finále postúpia prví traja pretekári a pretekárky. V krajských kolách 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.
Podrobné informácie o jednotlivých krajských kolách budú uverejnené na webových stránkach:
www.atletika.sk – sekcia Preteky
www.skolskysport.sk – sekcia Atletika
Celoslovenské finále:
Bude sa konať v Dubnici nad Váhom v rámci finále Atletickej ligy 2018 dňa 2.septembra 2018.
Zúčastnia sa ho 3 najlepší chlapci a 3 najlepšie dievčatá z jednotlivých krajských súťaží a 3 chlapci, resp.
3 dievčatá, ktorých na základe výsledkov môže vybrať usporiadateľ súťaže (spolu max.27 chlapcov a 27
dievčat).

CENY:
Krajské kolá:
Pretekári na 1.–3.mieste v každej disciplíne budú odmenení diplomom, pohárom a medailou. Víťazné
družstvo získa pohár, družstvá na 1.– 3. mieste obdržia diplom a budú odmenené finančnými poukážkami
na nákup športových potrieb za 1. miesto 50 €, 2. miesto 30 €, 3. miesto 20 €.
Celoslovenské finále:
Pretekári na 1. – 6. mieste budú odmenení diplomom a pohárom. Pretekári na 1. – 3. mieste budú ocenení
aj medailou. Všetci účastníci obdržia diplom, upomienkové predmety a budú mať možnosť stretnúť sa
s patrónmi súťaže na spoločnej besede.
ÚHRADA:
Účastníci krajských kôl a celoslovenského finále využijú bezplatnú dopravu. V prípade využitia
osobného automobilu, či hromadnej dopravy bude účastníkom preplatené cestovné podľa smerníc SAZ-u.
Účastníkom celoslovenského finále bude poskytnutý obed.
Informácie o priebehu súťaže budú zverejnené na internetových stránkach:
www.atletika.sk
www.skolskysport.sk

