
 
          V jame 3, 917 01 TRNAVA 

033/3236695  - riaditeľ 

033/3236696  - zástupkyňa riaditeľa 

033/3236697  - pedagogické oddelenie 

033/3236694,700 -ekonomické oddelenie 

e-mail: cvc.kalokagatia@gmail.com 

web: http://cvc.trnava.sk  

 

 

PROPOZÍCIE školských majstrovstiev okresu 

v ATLETIKE 

stredných škôl + netradičné švédske štafety 
 

Vyhlasovateľ:   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Okresný úrad v Trnave 
Usporiadateľ:  Centrum voľného času – Kalokagatia Trnava , MAŠ A. Hajmássyho v Trnave 

Termín:   16. apríla 2020 (štvrtok) 

   800 – 900 h. – prezentácia v zasadačke 
   915 h.  – otvorenie 
   930 h.   – začiatok pretekov 

Miesto:   Mestský atletický štadión A. Hajmássyho, ul. Hajdóczyho Trnava 
Hlavný rozhodca: Ľudmila HLAVÁČKOVÁ 
Riaditeľ pretekov : Oľga HAJMÁSSYOVÁ 
Kategórie:   žiaci a žiačky stredných škôl narodení 1. 1. 2000 a ml. – navštevujúci   
   denné štúdium (nie nadstavbové, či doplnkové) 
Disciplíny:  Dievčatá:  100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 100m prekážky, skok do diaľky, skok 

do výšky, guľa (3kg), disk (1kg), oštep (600g), 4x100m štafeta 
Chlapci:  100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 110m prekážky, skok do diaľky, skok 
do výšky, guľa (5kg), oštep (700g), disk (1,5kg), štafeta 4x100 m 

   Netradičné švédske štafety: 400m – CH, 300m – D, 200m – CH, 100m – D  
Predpis a pravidlá: Súťaží sa podľa pravidiel atletiky a tohto predpisu. Disciplína je hodnotená, ak v nej 

súťažia minimálne TRAJA súťažiaci! Športovec môže súťažiť maximálne v dvoch 
disciplínach + štafety alebo v troch individuálnych disciplínach. 

Postup:   Víťazní jednotlivci postupujú na župnú olympiádu, ktorá sa uskutoční 23. - 24. apríla 
2020. 
Prihlášky: Prihlášky je potrebné nahrať do 15. apríla 2020 do 1400 h. na stránku : 

http://statistika.atletika.sk/kalendar podľa PRILOŽENÉHO POSTUPU (viď stranu 3 
a 4). Po tomto termíne sa stránka zablokuje. Prípadne zmeny a opravy je možné ešte  
nahlásiť mailom p. štatistovi do 1800 h. na adresu toth@atletikasvk.sk  V deň preteku už nie 
je možné dopĺňať pretekárov a disciplíny, povolené je už len vyškrtnúť neprítomných. 

Podmienka účasti : V deň pretekov sa školy musia odprezentovať aj súpiskou vytlačenou z portálu 
www.skolskysport.sk a potvrdenou riaditeľstvom školy. 

Úhrada:   Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. 
Námietky:   Do hodiny s vkladom 3,30 € hlavnému rozhodcovi. 
Poistenie: Za zdravotný stav súťažiacich zodpovedá vysielajúca organizácia. Každý pretekár 

štartuje na vlastné zdravotné poistenie. Je potrebné, aby účastníci mali so sebou 
preukaz poistenca. 

POZOR!  Preteká sa na conipurovom povrchu (tartan), na ktorý možno vstúpiť len v tretrách 
s klincami do 6 mm! 

Kontakt :  Mgr. Lenka BARTKOVÁ,  3236/696 
Organizátor nezodpovedá za prípadné straty osobných vecí počas súťaže! 

                   Mgr. Andrej HAVLÍK 
                                                                                                                    riaditeľ CVČ - Kalokagatia 
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Majstrovstvá okresu v ATLETIKE SŠ 
školský rok 2019/2020 

 

ČASOVÝ ROZPIS 

 
930 h  110 m prek. – CH  diaľka – Ch     výška – D    oštep – CH     guľa - D    
  
945 h  100 m prek. – D 
 
1000 h 800 m – CH 
 
1015 h  800 m – D            
 
1020 h  100 m – CH  (rozbehy)           
 
1030 h 100 m  – D  (rozbehy) výška – CH   oštep – D    guľa - CH 
      diaľka - D 
1045 h  400 m – CH             
 
1100 h  400 m – D     
 
1110 h 100 m – CH (finále)      
 
1120 h  100 m – D (finále)  
 
1130 h 1500 m – D   
 
1145 h 200 m – CH   disk – D + disk – CH 
 
1200 h 200 m – D 
 
1210 h  3000 m – CH 
 
1220 h 4x100 m – CH     
  
1240 h 4x100 m – D 
 
1250 h netradičné švédske štafety 
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV – priebežne počas pretekov 

 



Postup na prihlasovanie: 

1. Otvoriť stránku http://statistika.atletika.sk/kalendar  

2. Vyhľadať v kalendári podujatie a kliknúť na „Prihláška“ 

 

3. Otvorí sa Vám nové okno : 

 

 

 

 

 

 

 

4. Za svoju školu si vytvoríte konto, 

kliknutím sem: 

 

 

 

5. Vyplniť všetky okienka. Pamätať si mail a heslo, budete ich potrebovať do budúcnosti pri 

dohlásení alebo zmene pretekárov na dané podujatie.  
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6. Zvoliť správnu kategóriu. Vyplniť priezvisko, meno a dátum narodenia. Klik na Vložiť pretekára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvoľ  

   disciplínu     Po skončení si môžem  

          vytlačiť prihlášku 

 

 

 

Zmazať pretekára 

 

- Vložený pretekár sa zobrazí v spodnom stĺpci. Nemusíte nič potvrdzovať, pretekár je vložený, prihláška sa automaticky odosiela. Ak chcem pretekárovi 

pridať ďalšiu disciplínu zmením iba „Disciplínu“ a klik na Vložiť pretekára. 

- Ak je potrebné opraviť (disciplínu, meno, dátum narodenia) už vloženého pretekára, klik na meno modrým zvýraznené a prepísať alebo zmazať. 

 

Prihlášky a zmeny v prihláškach (dohlasovať, zmeniť pretekára, disciplínu) môžete vykonať v systéme do 15.4.2020 do 14:00 hod. Po tomto termíne sa 

stránka zablokuje. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Školské majstrovstvá okresu v atletike SŠ Trnava 

Študenti SŠ 



 


