Propozície Krajského kola „Hľadáme nových olympionikov 2019“
Žilinský kraj/Kysucké Nové Mesto
Termín a miesto konania: 6. jún 2019 (štvrtok) o 9.30, Kysucké Nové Mesto,
Mestský štadión
Usporiadateľ: Slovenský atletický zväz v spolupráci s MKŠS – AK Kysucké Nové Mesto,
CVČ Kysucké Nové Mesto
Informácie: SAZ – Mgr. Katarína Martincová + 421 915 825 609,
email: katarinazboranova29@gmail.com
Milan Slivka, tel. + 421 911 934 371, email: slivkamilan@gmail.com
Štartujú: žiaci a žiačky ročník narodenia 2006 a mladší. Právo štartovať majú najlepší zo
školských kôl (max. 2 chlapci a 2 dievčatá) v každej disciplíne.
Prihlášky: Pretekárov školského kola musí prihlásená škola zaregistrovať na školskom
portáli. Organizátori školských kôl zašlú najneskôr týždeň pred uskutočnením krajského kola
v príslušnom kraji organizátorovi krajského kola výsledky, spoločne s prihláškou na krajské
kolo a zaregistrujú postupujúcich do krajského kola na školskom portáli.
Prezentácia: v tribúne Mestského štadióna v čase od 8.15 – 9.00
Šatne: v Mestskej športovej hale bez možností úschovy vecí
Občerstvenie: účastníci si občerstvenie zabezpečujú samostatne
Oblečenie: pretekári môžu súťažiť len v športovom oblečení
Upozornenie: tretry môžu mať klince s maximálnou veľkosťou 6 mm. Veľkosť klincov bude
kontrolovaná.
Disciplíny
Žiaci: 1000 m, 60 m
Žiačky: 600 m, 60 m
Program:
8.15 – 9.00
9.30 – 9.45
9.45 – 10.00
10.00 – 10.20
10.20 – 10.45
11.15 – 11.30

prezentácia
1000 m chlapci
600 m dievčatá
60 m chlapci
60 m dievčatá
predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov

Pozn.: V prípade rovnosti časov na prvých troch miestach v behu na 60 m sa uskutoční
finálový beh.
V krajskom kole bude vyhodnotená aj súťaž družstiev (do družstva sa započíta lepšie
umiestnený chlapec a dievča 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.
Protesty: písomne do 15 minút po skončení preteku s vkladom 5 €
Postup: do celoslovenského finále postúpia prví traja pretekári a pretekárky v krajskom kole.
Hlavný rozhodca: Mgr. Milan Slivka
Riaditeľ pretekov: Alena Pochybová
Poistenie: Každý účastník je povinný mať so sebou preukaz poistenca, každý štartuje na
vlastné zdravotné poistenie
Poznámka: Usporiadateľ nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže. Dozor zabezpečujú
vedúci jednotlivých pretekárov. Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

