ŽIACKA CHODECKÁ LIGA
/ viackolová súťaž v atletickej chôdzi /
XIV. ROČNÍK
2020 / 2021
Organizátor:
ŠK BCF Dukla Banská Bystrica
Pravidlá:
Súťaží sa podľa platných pravidiel Slovenského atletické zväzu. Žiackej chodeckej ligy v školskom
roku 2020/2021 sa môžu zúčastniť žiaci a žiačky ZŠ a SŠ ročníka narodenia 2005 a mladší.
Preteká sa v atletickej chôdzi, v týchto kategóriách a na týchto tratiach:
Žiaci ročník narodenia 2013 a mladší
Žiačky ročník narodenia 2013 a mladšie
Žiaci ročníky narodenia 2012 – 2011
Žiačky ročníky narodenia 2012 – 2011
Žiaci ročníky narodenia 2010 – 2008
Žiačky ročníky narodenia 2010 – 2008
Žiaci ročníky narodenia 2007 – 2005
Žiačky ročníka narodenia 2007– 2005
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V súťaži jednotlivcov boduje prvých desať pretekárov. Prvý pretekár získava 11 bodov, 2. získava 9
bodov, 3. získava 8 bodov, 4. získava 7 bodov........10. pretekár získava 1bod.
Po každom kole budú ocenení prví traja pretekári v každej kategórii diplomom a medailou. Organizátori
po každom kole vyhodnotia jeden najhodnotnejší výkon kola ktorý ocenia trofejou.
Prví traja pretekári v celkovom poradí s najväčším počtom bodov v každej kategórii na konci dlhodobej
súťaže budú ocenení pohárom, a vecnými cenami.
V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať lepšie umiestnenie z posledného vzájomného súboja.
V súťaži družstiev základných škôl boduje prvých desať pretekárov v redukovanom poradí /bodujú
prví dvaja najlepší pretekári z každého družstva /. Prvý pretekár získava 11 bodov, 2. získava 9
bodov, 3. získava 8 bodov, 4. získava 7 bodov........10. pretekár získava 1bod.
Na konci súťaže budú prvé tri družstvá v celkovom poradí ohodnotené trofejou.
V Žiackej chodeckej lige vyhrá to družstvo ZŠ alebo SŠ, ktoré nazbiera najviac bodov.

Zriaďovateľ družstva môže do súťaže obsadiť aj viac družstiev z jednej základnej školy/ A,B,C družstvo
... /
Žiak počas súťaže v aktuálnom ročníku môže pretekať iba za družstvá jedného zriaďovateľa / je
povolený presun pretekárov medzi A,B, C...družstvami /.
Predpokladané termíny jednotlivých kôl v Banskej Bystrici:
I. kolo
II. kolo
III. kolo
IV. kolo
Finále

24.09.2020 (športový areál ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica)
19. 11. 2020 (Stredná športová škola)
04.02.2021 (Stredná športová škola)
15.04.2021 (Stredná športová škola)
20.05.2021 (športový areál ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica)

Erika Karová.– riaditeľka Žiackej chodeckej ligy
karova@bcfduklabb.sk, 0917 521 121
viac info: www.bcfduklabb.sk
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