
 

 

 

 

DETSKÁ ŠTAFETOVÁ LIGA 

2020 

PROPOZÍCIE 
Usporiadateľ:  Slovenský atletický zväz 

 

Organizátor: AK AŠK Slávia Trnava 

 

Miesto: Atletický Štadión Antona Hajmássyho, Rybníková ulica Trnava 

 

Termín:  28.6.2020 o 8:30 (prezentácia začína od 8:00) 

 

Riaditeľ pretekov: Martina Kudláčová 

 

Disciplíny:  Staršia veková kategória 

Zmiešaná (2 chlapci + 2 dievčatá) 4 x 60 m (r. n. 2009 – 2011) 

 

Mladšia veková kategória 

Zmiešaná (2 chlapci + 2 dievčatá) 4 x 60 m (r. n. 2012 a mladší) 

    

Prihlášky:  

Prihlasovanie na preteky bude prebiehať on-line na webovom portáli : 
https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=1938&idGroup=2 

 
Prihláška pretekárov musí byť najneskôr do 25.6.2020 (23:59). Po tomto termíne systém 
prihlasovanie automatický ukončí.  
  

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:  8:00 – 8:30  prezentácia atletických škôlok 
   8:30   začiatok súťaží   
   11:00   predpokladané ukončenie súťaží 
      vyhlásenie výsledkov 
 
 
 

https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=1938&idGroup=2


 

 

 

 
Organizácia a priebeh pretekov: 
Súťažiť môžu štafety z každej atletickej škôlky zapojenej do projektu Detská atletika 

z Trnavského kraja. Podľa počtu včas prihlásených družstiev schvaľuje riaditeľ pretekov ich 

štart a časový program. Iba vedúci družstva (príp. tréner) smie sprevádzať svoje družstvo na 

súťažnej ploche po celý čas súťaže. Rodičia a iní sprievod sa smie zdržiavať iba mimo súťažnej 

plochy. V prípade neuposlúchnutia pokynov má riaditeľ pretekov právo narušiteľa poriadku 

napomenúť, príp. družstvo diskvalifikovať. 

Víťazi kôl DŠL v tomto roku nepostupujú do finále. 

 

Technické ustanovenia:  

Súťaž sa koná na základe prísnych hygienických opatrení, ktoré sú v súlade s opatreniami 

Úradu verejného zdravotníctva SR (OLP/4592/2020) zo dňa 03.06.2020 vo veci usporiadania 

hromadných športových podujatí a  špecifikáciami pre súťaže Detskej atletiky. 

 

Špecifikácie pre súťaže Detskej atletiky: 

Príchod na súťaž: 

- Všetci prichádzajú na súťaž s vhodným prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šatka) 

- Na súťaž prichádzajú iba osoby, ktoré nejavia príznaky nachladenia alebo chrípky 

- V prípade súťaží v interiéri, organizátori súťaže zabezpečia dezinfekciu rúk pred vstupom do 

budovy. 

- Na súťaže vonku sa odporúča prísť už v športovom odeve a nevyužívať šatne. Šatne budú 

k dispozícii len vo výnimočných prípadoch s dodržaním aktuálnych hygienických opatrení. 

- Do 30.6.2020 sa súťaže môže zúčastniť maximálne 500 osôb, od 1.7.2020 maximálne 1000 

os 

 

Priebeh súťaže: 

- Pri výkone športovej aktivity súťažiaci nie sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty 

- Počas súťaže musí byť dostupný dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk 

- Súťažiaci  si musia dezinfikovať ruky pred disciplínami, pri ktorých sa používa štafetový kolík 

(ringo krúžok), Vortex raketka a medicinbal 

- Každý účastník súťaže musí mať na pitie  svoju vlastnú fľašu 

- Počas súťaže a vyhlasovaní výsledkov odporúčame obmedziť podávanie rúk, objímanie 
a iné podobné prejavy radosti z úspechu. 
 
Zmeny v opatreniach môžu byť upresnené a aktualizované v závislosti od usmernení UVZ 
SR a hlavného hygienika SR.  
 
 

 

 



 

 

 

Zloženie družstva: 

Staršia veková kategória  

Zmiešaná 4  x 60 m (r.n. 2009 – 2011) 

4 členné družstvo zložené z 2 chlapcov a 2 dievčat narodených v rokoch 2009 – 2011. 

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  

Zmiešaná 4  x 60 m (r.n. 2012 a mladší) 

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

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. Šatne budú k dispozícii len vo 
výnimočných prípadoch s dodržaním aktuálnych hygienických opatrení. 
 
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.  

 


