
 

 

 

 

                  ŠTAFETOVÝ POHÁR             

pre najmladšie žiactvo 
 

P R O P O Z Í C I E 

Termín, čas a miesto 
8. október 2022  

sobota / 09.30 – 12.00 hod., školský dvor Bratislava, ZŠ Tupolevova 20 
 

Vekové kategórie a disciplíny       
 
miniprípravka ročník 2015 a 2016 dievčatá aj chlapci                                                
                 4x60m  dievčatá /MIX                r 2015-2016 
                 4x250m (1kolo) dievčatá /MIX   r 2015-2016    
                                                                             
                 4x60m  chlapci /MIX                  r 2015-2016 
                 4x250m (1kolo) chlapci  /MIX    r 2015-2016 

 
prípravka ročník 2013 a 2014 dievčatá aj chlapci                                               
                 4x60m dievčatá                         r 2013-2014 
                 4x250m (1kolo) dievčatá           r 2013-2014 
                                                            
                 4x60m chlapci (1kolo)               r 2013-2014 
                 4x250m chlapci                         r 2013-2014 
 
najmladšie žiactvo ročník  2011 a 2012 dievčatá aj chlapci     
                4x60m dievčatá                          r 2011-2012 
                4x250m (1kolo) dievčatá            r 2011-2012  
    
                4x60m chlapci                             r 2011-2012 
                4x250m chlapci                           r 2011-2012 
                      

 
 
Podporovatelia podujatia 
      ●  Magistrát Bratislavy 
      ●  Slovenský atletický zväz 
      ●  Nadácia SPP 
 

Organizátor 
      ●  Atletický zväz Bratislavy v spolupráci s klubom RUN for FUN 



 
 

Hlavní činovníci 
      ●  Riaditeľ pretekov                   Imrich Ozorák  
      ●  Hlavný rozhodca                   Renata Poľanská  
 
 

Menovitá prihláška 

• Menovite prihlasovať do disciplín sa dá len on-line na web stránke Slovenského 
atletického zväzu: https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Registration/Index?id=64959 
najneskôr štvrtku 6. októbra 2022 do 24.00 hod.  

 

Kancelária pretekov  

• Bude otvorená vo vyvýšenom vchode do budovy školy od 08.30 hod. do skončenia 
podujatia.  

• Za klub komunikuje vždy len jeden poverený zástupca. 
 
Rozcvičovacie priestory 

• Budú k dispozícii v deň podujatia od 08.15 hod. mimo súťažných sektorov.   

• Po skončení rozcvičovania a absolvovaní všetkých disciplín treba opustiť vnútornú 
trávnatú plochu školského dvora. 

• Sprievodne osoby sa nemôžu zdržiavať priamo v súťažných sektoroch.  
 

Zdravotná služba 

• Bude k dispozícii počas konania podujatia. 
 

Šatne a WC 
     ●    Šatne nie sú k dispozícii. WC sa dá použiť v budove školy. 
 

Špeciálne ustanovenia 

• Vo všetkých vekových kategóriách platí diskvalifikácia až po druhom nevydarenom 
štarte. 

• Ročníky narodenia 2013 a mladší nemôžu súťažiť v atletických tretrách. 
      ●    Začínajú vždy dievčatá pred chlapcami. Vždy od najstarších  po najmladších. 

• Súťaží sa podľa aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 
k usporiadaniu športových podujatí.  

• Všetky kluby obdržia pri prezentácii štartové čísla, ktoré si posledný súťažiaci upevní 
na prsia. 

• Klub môže prihlásiť do kategórie aj viac štafiet. 

• Všetci členovia štafety musia mať rovnaké dresy. 
 

Predpis   

• Súťaže sa konajú podľa pravidiel Svetovej atletiky a týchto propozícií. 
 

Spôsob vyhodnotenia podujatia 
     ●    V každej vekovej kategórii-3 dievčenské /MIX, 3 chlapčenské /MIX, v krátkej aj v dlhej                      
  štafete sa bude vyhodnocovať len prvé miesto (sladká odmena). 
            
 
Informácie, štartové listiny, výsledky  
     ●  Zverejní usporiadateľ na webovej stránke www.atletika.sk         
 
Štartovný poplatok klubov   
      ●   2,- € za každého prihláseného žiaka z klubov AZB 
      ●   4,- € za každého prihláseného žiaka mimo klubov AZB 
    
 

https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Registration/Index?id=64959
http://www.atletika.sk/
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● ● ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PREDBEŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM 
 

 
09.30    4x60 m  (2011-2012) z blokov (3 dráhy) DIEVČATÁ 
             4x60 m  (2011-2012) z blokov (3 dráhy)  CHLAPCI 
              
             4x60m  (2013-2014) z vysokého štartu (3 dráhy) DIEVČATÁ 
             4x60m  (2013-2014) z vysokého štartu (3 dráhy)  CHLAPCI 
 
             4x60m  (2015-2016) z vysokého štartu (3 dráhy) DIEVČATÁ 
             4x60m  (2015-2016) z vysokého štartu  (3 dráhy) CHLAPCI 
 
     
 
             4x250 m  (2011-2012) z vysokého štartu  (3 dráhy) DIEVČATÁ 
             4x250 m  (2011-2012) z vysokého štartu (3 dráhy)  CHLAPCI 
              
             4x250m  (2013-2014) z vysokého štartu (3 dráhy) DIEVČATÁ 
             4x250m  (2013-2014) z vysokého štartu (3 dráhy)  CHLAPCI 
 
             4x250m  (2015-2016) z vysokého štartu (3 dráhy) DIEVČATÁ 
             4x250m  (2015-2016) z vysokého štartu (3 dráhy) CHLAPCI         
     
              
  
 
    
 

Tréneri a súťažiaci podľa pravidiel atletiky nemôžu povzbudzovať z vnútornej 

trávnatej časti školského dvora. 

Doprovod súťažiacich nemôže byť na trávnatej ploche školského dvora a ani 

pri súťažných sektoroch v skoku do diaľky a hodoch. 


