ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ TRNAVSKÉHO KRAJA
V ATLETIKE
žiakov a žiačok základných škôl
pre školský rok 2018/2019
súčasťou je podujatie

Hľadáme nových olympionikov
Vyhlasovateľ :
Spoluvyhlasovateľ:

MŠVVaŠ SR
SAŠŠ

Usporiadateľ :

Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave

Termín :

5. júna 2019 od 9.00 h

Prezentácia :

od 800 do 815 hod. – pre účastníkov súťaže „Hľadáme nových
Olympionikov“ (ďalej HNO),
od 815 do 845 hod. – pre účastníkov MK v atletike ZŠ
o 845 hod. porada vedúcich + otvorenie

Miesto :

Športový areál – Mestský atletický štadión A. Hajmássyho,
Hajdóczyho ulica, Trnava

Kategórie :

MK v atletike: žiaci a žiačky ZŠ; narodení po 01. 01. 2003 a mladší
HNO: žiaci a žiačky ZŠ; narodení po 01. 01. 2006 a mladší

Poznámka :
Žiaci a žiačky, ktorí navštevujú gymnázium s osemročným vzdelávacím programom (nastúpili na gymnázium
po ukončení piateho ročníka ZŠ) môžu reprezentovať školu v kategórii ZŠ pri dodržaní podmienky, že sú žiakmi
prvého až štvrtého ročníka, ktoré kopírujú ročníky základnej školy (na ZŠ by boli žiakmi 6. – 9. ročníka).
Títo žiaci a žiačky v bežnom ročníku (školský rok 2018/2019) môžu štartovať aj v kategórii stredných škôl, ale v
tom prípade už nemôžu štartovať v kategórii základných škôl.
Každý z účastníkov školských športových súťaží môže teda štartovať LEN V JEDNEJ VEKOVEJ KATEGÓRII.
Žiaci a žiačky, ktorí navštevujú vyššie ročníky osemročných gymnázií (kvinta, sexta, septima, oktáva – prípadne
iné označenie) môžu súťažiť len v kategórii stredných škôl.

Účastníci :
MK v atletike - víťazné družstvá a víťazní jednotlivci, ak nie sú členmi postupujúcich
družstiev z okresných kôl.
HNO: Najlepší jednotlivci zo školských kôl (max.2 chlapci a 2 dievčatá) v každej disciplíne
majú právo zúčastniť sa na krajskom kole.
Prihlášky :

Prostredníctvom školského športového portálu www.skolskysport.sk
a nahlásenie účasti organizátorovi - cvc.kalokagatia@gmail.com
Najneskôr do 3. 6. 2019.
Účastníci
MK
v atletike
ZŠ
http://statistika.atletika.sk/kalendar/

nahrávajú

prihlášky

-

Bližšie informácie o postupe prihlasovania upresní organizátor
prostredníctvom školského portálu www.skolskysport.sk v apríli 2019.
Upozornenie:

Školy, kt. nebudú prihlásené (cez http://statistika.atletika.sk/kalendar/)
a nebudú mať vloženú súpisku v systéme školského športového portálu
(www.skolskysport.sk) nebudú do súťaže zaradené.

Informácie:

Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, 917 01 Trnava,
cvc.kalokagatia@gmail.com
Tel. 033/3236-696/-697, fax.033/3236695 – Mgr. Lenka Bartková

Podmienka účasti :

Súpiska vytlačená zo školského portálu - obsahujúca meno, priezvisko,
dátum narodenia a disciplínu (v poznámke) potvrdená riaditeľom
vysielajúcej školy.

Pravidlá a predpis: Súťaží sa podľa pravidiel atletiky, Organizačného poriadku/Kalendára
ŠŠS a tohto rozpisu.
Systém súťaže :

MK v atletike ZŠ - Súťažia družstvá s max. počtom 10 pretekárov.
V jednej disciplíne môžu štartovať traja pretekári pričom sa
započítavajú výkony dvoch najlepších z družstva. Jeden pretekár môže
štartovať najviac vo dvoch disciplínach a štafete. Družstvá sa hodnotia
podľa bodovacích tabuliek, jednotlivci na základe umiestnenia.

Hodnotenie škôl :

Družstvám sa zarátavajú v jednotlivých disciplínách 2 najlepšie výkony
jednotlivcov a 1 štafety, ktoré sa hodnotia podľa bodovacích tabuliek.
Poradie družstva sa určí podľa súčtu bodov získaných v jednotlivých
disciplínách, zvlášť pre každú kategóriu.
Družstvá sú hodnotené podľa bodovacích tabuliek, jednotlivci na
základe umiestnenia. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo
viacerých družstiev o poradí rozhoduje bodovo najlepší
individuálny výkon.

Disciplíny :

Chlapci - beh na 60 m, 300 m, 1 000 m, diaľka, výška, hod kriketovou
loptičkou (150 g), guľa (4 kg), štafeta 4 x 60 m
Dievčatá - beh na 60 m, 300 m, 800 m, diaľka, výška, hod kriketovou
loptičkou (150 g), guľa (3 kg), štafeta 4 x 60 m

Hľadáme nových olympionikov:
V krajských kolách môžu štartovať maximálne 2 najlepší chlapci a 2 najlepšie dievčatá
v každej disciplíne. 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.
POSTUP: Do celoslovenského finále postúpia prví traja pretekári a pretekárky.

Námietky :

Písomne do 15 minút po skončení preteku s vkladom 5 €

Postup :

Víťazné družstvá a víťazní jednotlivci, ak nie sú členmi víťazných
družstiev, postupujú na Školské majstrovstvá Slovenska
(netýka sa to štafiet, tie ako samostatná disciplína nepostupujú)

Hlavný rozhodca :
Riaditeľ pretekov:

Ľudmila Hlaváčková
Mgr. Oľga Hajmássyová

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 družstiev z jednotlivých okresov. Cestovné hradí
vysielajúca organizácia.

Upozornenie :

Tretry môžu mať maximálne 6 mm dlhé klince, súťaží sa na umelom
conipurovom povrchu.

Časový rozpis :
9:00
9:15
9:30
10:00
10:30
10:45
11:00
11:30
11:40
12:00
12:20
12:40
12:50
13:30

60 m CH HNO
60 m D HNO
60 m rozbehy D
60 m rozbehy CH
800 m D
1 000 m CH
1000 m CH HNO
600 m D HNO

výška CH
kriket CH

guľa D

diaľka D

kriket D

guľa CH

výška D
diaľka CH

60 m finále D
60 m finále CH
300 m D
300 m CH
štafeta 4 x 60 m D
štafeta 4 x 60 m CH
vyhlásenie výsledkov

PaedDr. Marta Gubrická
vedúca odb. školstva OÚ Trnava

Dr. Anton Javorka
predseda KR SAŠŠ TT
Mgr. Andrej Havlík
riaditeľ Kalokagatia-CVČ

