
 

 

 

 

DETSKÁ ŠTAFETOVÁ LIGA 

PREŠOV 2020 

PROPOZÍCIE  
 

Organizátor: Slovenský atletický zväz, Atletický klub Šport Hrou Prešov, mesto 

Prešov, Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove. 

 

Miesto: Atletický štadión Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17 

novembra 13, Prešov. 

 

Termín:  25.04.2020 o 09:00 (sobota) 
 

Riaditeľ pretekov: Daniela Leütterová, 0948 077 333 

 

Disciplíny:  Staršia veková kategória 

Zmiešaná (2 chlapci + 2 dievčatá) 4 x 60 m (r. n. 2009 – 2012) 

 

Mladšia veková kategória 

Zmiešaná (2 chlapci + 2 dievčatá) 4 x 60 m (r. n. 2013 – 2015) 

    

Prihlášky: do 23.04.2020 mailom na atletikavpresove@gmail.com 

 
Prihlášky treba zasielať s nasledujúcimi údajmi: 

✓ meno, priezvisko a registračné číslo pretekárov zo systému Membery 
SAZ 

✓ presný názov a poštovú adresu atletickej škôlky 
✓  priezvisko, meno, e-mail adresu, číslo mobilu vedúceho družstva 

 
Po tomto termíne je možné prijať prihlášku po predchádzajúcej dohode s riaditeľom 
pretekov a peňažnej pokute 5 €. 
 
Na mieste pretekov je možné bez pokuty vykonať zmenu jedného mena v prihláške 
v porovnaní so zaslanou prihláškou v rámci štafety. Každá ďalšia zmena je možná za poplatok 
2 €. 
 
Formulár prihlášky nájdete na web stránke Detskej atletiky (vedľa propozícii). 

Všetky pretekajúce deti musia byť registrované v SAZ-e!!! 

Pretekári smú štartovať iba za ten klub, v ktorom sú registrovaní!!! 



 

 

 

V prípade dodatočnej zmeny štartujúcich na mieste a neskoršieho zistenia, že pretekár 

nie je registrovaný v SAZ v čase pretekov, bude štafeta dodatočne diskvalifikovaná! 

 

 

 

Prezentácia: V kancelárii pretekov v priestoroch štadióna 

 

Program:  08:00 – 9:45  prezentácia atletických škôlok 
   10:00   začiatok súťaží   
   11:30   predpokladané ukončenie súťaží 
      vyhlásenie výsledkov 
 
Organizácia a priebeh pretekov: 
Súťažiť môžu štafety z každej atletickej škôlky zapojenej do projektu Detská atletika 

z Prešovského kraja.  

Na celoslovenské finále Detskej štafetovej ligy postupuje len víťazná štafeta zo staršej 

kategórie z dvoch postupových kôl v rámci kraja. Atletická škôlka môže na finále postúpiť iba 

s jednou štafetou v staršej kategórii, avšak môžu sa zúčastniť všetkých postupových kôl 

(spolu dve). Ak vyhrá štafeta atletickej škôlky, ktorá už postúpila na finále napr. z 1. kola 

pretekov, na finále bude postupovať štafeta atletickej škôlky, ktorá sa umiestnila na 2. 

mieste, príp. na 3. mieste, atď. Do finále Detskej štafetovej ligy postúpi tiež ďalších 7 štafiet 

na základe početnosti zúčastnených atletických škôlok počas postupových kôl v jednotlivých 

krajoch SR a 1 štafeta bude vylosovaná v rámci súťaže Trojboj žiakov atletických prípraviek, 

ktorá sa aktívne zapojila do postupového kola Detskej štafetovej ligy, nepodarilo sa jej 

postúpiť a zapojila sa i do Trojboja žiakov atletických prípraviek. 

Na finále Detskej štafetovej ligy nemusia nastúpiť rovnaké deti, ktoré si vybojovali postup na 

krajských kolách! 

 
Zloženie družstva: 

Staršia veková kategória (postupujú na finále Detskej štafetovej ligy)  

Zmiešaná 4  x 60 m (r.n. 2009 – 2012) 

4 členné družstvo zložené z 2 chlapcov a 2 dievčat narodených v rokoch 2009 – 2012. 

Táto veková kategória vo finále štartuje zo štartových blokov. Počas postupových kôl bude 

štart buď zo štartových blokov alebo z polovysokého štartu. Tréneri, resp. vedúci budú o tom 

oboznámení počas prezentácie.  

Disciplína prebieha v nasledovnom poradí: dievča – chlapec – dievča – chlapec. 

 

Mladšia veková kategória (nepostupujú na finále Detskej štafetovej ligy) 

Zmiešaná 4  x 60 m (r.n. 2013 – 2015) 

4 členné družstvo zložené z 2 chlapcov a 2 dievčat narodených v rokoch 2013 – 2015. 

Táto veková kategória štartuje z polovysokého štartu.  



 

 

 

Disciplína prebieha v nasledovnom poradí: dievča – chlapec – dievča – chlapec. 

 
 
 
Oblečenie: 
Športové oblečenie, športové tenisky, príp. atletické tretry. Členovia každej zúčastnenej 
atletickej škôlky by mali súťažiť v jednotných tričkách. K dispozícií budú šatne na prezlečenie 
zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov. Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá. Šatne 
slúžia iba na prezlečenie účastníkov. 
 
Poistenie: 

Účastníci štartujú na vlastné - individuálne poistenie. Každý účastník musí mať so sebou 
kartu poistenca. 
 

Ceny: 

Prvé tri štafety v mladšej i v staršej kategórii budú odmenené.  

 


