Propozície

20. ročníka

celoslovenskej postupovej súťaže
„Hľadáme nových olympionikov2019“
v disciplínach 60 m, 600 m, 1000 m

Propagáciabehumedzimládežou, vyhľadávanietalentov a
ichzískavanieprepravidelnúšportovúprípravu je cieľombežeckejsúťažeHľadámenových
olympionikov.

Termín Prešovského krajského kola podujatia Hľadáme nových olympionikov:
Miesto konania: Prešov, ZŠ Šmeralova 25 (sídlisko III.)
Dátum konania: 12.06.2019
Registrácia: 8:00-9:00 hod (priestory ZŠ Šmeralova v Prešove)
Začiatok podujatia : 09:00 hod– areál ZŠ Šmeralova (Tartanový bežecký ovál v zadnej časti ZŠ)
Vyhlasovanie výsledkov: 10:30 hod telocvičňa/tartanová dráha (podľa poveternostných podmienok)
Predpokladané ukončenie podujatia: 11:00 hod. (podľa počtu účastníkov)
K dispozícii: WC, šatne, telocvičňa.
Zodpovedná osoba:
Mgr. Daniela Leütterová
tel. +421 948 077 333
email:daniela.leutterova@gmail.com
MHD k ZŠ Šmeralova: Železničná/autobusová stanica– smer---› Centrum (sídlisko III.)
Linka 4,8,38,29.
Prihlášky:Pretekárov školského kola musí prihlásená škola zaregistrovať na školskomportáli.
Organizátori školských kôlzašlúnajneskôrtýždeňpreduskutočnením krajského kola v príslušnom kraji
organizátorovi krajského kola výsledky, spoločne s prihláškou na krajské kolo a
zaregistrujúpostupujúcich do krajského kola na školskomportáli.
Vyhlasovateľ súťaže:
Slovenský atletický zväz, Bratislava

Realizátor projektu:
Slovenský atletický zväz, Bratislava
Organizačný pracovník:
Katarína Martincová
telefón: +421 915825609
e-mail: katarinazboranova29@gmail.com
Patróni súťaže:
Matej Tóth - Majster sveta a Olympijský víťaz v chôdzi na 50 km
Ján Volko – Halový majster Európy v behu na 60 m
Hlavní podporovatelia súťaže:
Slovenský atletický zväz, Bratislava
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Kategórie a dĺžka tratí:
Chlapci ročník narodenia 2006 a mladší – 1000 m, 60 m
Dievčatá ročník narodenia 2006 a mladšie – 600 m, 60 m
SYSTÉM SÚŤAŽE:
Súťaž je určená pre chlapcov a dievčatá základných škôl a príslušné ročníky gymnázií, ročník narodenia

2006 a mladší.
Disciplíny:
Chlapci - 1000 m, 60 m
Dievčatá- – 600 m, 60 m
Pravidlásúťaže:
Súťažprebiehapodľapravidiel atletiky, Kalendára školských športovýchsúťaží a vydaných propozícií
k jednotlivým kolám.
Všetkypotrebné podklady sú zverejnené na:www.skolskysport.sk

Registrácia škôl:
Podmienkou zaradenia do súťaže je prihlásenie škôl cez školský portál: www.skolskysport.sk
Do súťaže sa školy prihlasujú v termíne do 30.03. 2019
SYSTÉM SÚŤAŽE:
Školské kolá:
Uskutočnia sa v mesiacoch apríl,máj a jún 2019 na školách.
Odporúčame ich uskutočniť v rámci hodín telesnej výchovy.
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 prihlášku na krajské kolo a zaregistrujú postupujúcich
do krajského kola na školskom portáli.

POSTUP: Najlepší zo školských kôl (max.2 chlapci
zúčastniť sa na krajskom kole súťaže.

a 2 dievčatá) v každej disciplíne majú právo

Krajské kolá:
Uskutočnia sa v termíne od 15. mája do 15.júna 2019 v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na
školách v rámci školských majstrovstiev kraja (krajských kôl) v atletike ZŠ.
V krajských kolách môžu štartovať maximálne 2 najlepší chlapci a 2 najlepšie dievčatá v každej
disciplíne za každú školu.
V krajských kolách 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.
POSTUP: Do celoslovenského finále postúpia prví traja pretekári a pretekárky v krajskom kole.
Prihlášky:Postupujúci pretekári sa musia prihlásiť podľa propozícií a zaregistrovať na školskom portáli.
Prezentáciu na krajskom kole zabezpečí koordinátor nominovaní SAZ.
Organizátor krajského kola je povinný pripraviť propozície s časovým harmonogramom (vzor v prílohe)
a rozpočet na zabezpečenie podujatia „Hľadáme nových olympionikov“.
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

