
 

  

PROPOZÍCIE 

DETSKÝ ŠTAFETOVÝ KROS 

POSTUPOVÉ KOLO 
 

Organizátor:            Slovenský atletický zväz v spolupráci so Sláviou ŠG Trenčín 

Miesto: Trenčín, Ostrov 

Termín: 14.11.2020 

Riaditeľ pretekov: Mgr. Eva Hanuliaková 

eva.hanuliakova@centrum.sk   

 
Prihlášky: 

Prihlasovanie na preteky bude prebiehať on-line na webovom portáli : 
https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=2141&idGroup=0 

 
Prihláška pretekárov musí byť najneskôr do 12.11.2020 (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! 
 

 

Program: 09:00 – 09:45 prezentácia všetkých štafiet 

   10:00 – 11:00 začiatok súťaží 

   11:00 hod. predpokladané ukončenie pretekov a vyhlásenie výsledkov 

 

Pozvané atletické škôlky: 

Súťažiť môžu atletické škôlky zapojené do projektu Detská atletika z Trenčianskeho kraja. 

 

 

 

 

https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=2141&idGroup=0


 

  

Organizácia a priebeh pretekov: 

Súťažiť môže viac štafiet z jednej atletickej škôlky. Podľa počtu včas prihlásených štafiet 

schvaľuje riaditeľ pretekov ich štart a časový program. Rodičia a iní sprievod sa smie zdržiavať 

iba mimo vyznačenej bežeckej trasy. V prípade neuposlúchnutia pokynov má riaditeľ pretekov 

právo narušiteľa poriadku napomenúť, príp. družstvo diskvalifikovať. 

Na celoslovenské finále Detského štafetového krosu postupuje víťazná štafeta (iba staršia 

veková kategória /2009 -2011/)z jednotlivých postupových kôl. Atletická škôlka môže na 

finále postúpiť iba s jednou štafetou, avšak môžu sa zúčastniť všetkých (spolu dvoch) 

postupových kôl. Ak vyhrá atletická škôlka, ktorá už postúpila na finále z predchádzajúceho 

kola, na finálovú súťaž bude postupovať škôlka, ktorá sa umiestnila na 2. mieste, príp. na 3. 

mieste, atď. Do finále postúpi tiež ďalších 7 družstiev na základe početnosti zúčastnených 

atletických škôlok počas postupových kôl v jednotlivých krajoch SR a 1 družstvo bude 

vylosované v rámci Trojboja žiakov atletických prípraviek, ktoré sa aktívne zapojilo do 

postupového kola Detského štafetového krosu a nepodarilo sa jej postúpiť. Podmienkou účasti 

je aj aktívna účasť v Trojboji žiakov atletických prípraviek – jarné kolo. 

Finále Detského štafetového krosu sa uskutoční dňa 21.11.2020 v Krupine popri M-SR 

v cezpoľnom behu.   

 

Technické ustanovenia:  

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

opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a 

usmernením SAZ k opatreniam ÚVZ SR. 

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

 

Hygienické opatrenia na tejto súťaži: 

- Všetci zúčastnení prichádzajú na podujatie s rúškom príp. šatkou, 

- Pri nástupe a vyhlasovaní výsledkov je povinné  mať nasadené rúško. 

(tréneri a rozhodcovia musia mať rúško aj počas súťaže) 

- Dezinfekcia rúk bude zabezpečená pri každej disciplíne. 

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

k dispozícii len vo výnimočných prípadoch s dodržaním aktuálnych hygienických 

opatrení. 

 



 

  

 

Kategórie a vekový limit: 

- Staršia kategória – roč. narodenia 2009 -2011 (postupuje do finále DŠK 2020) 

- Mladšia kategória – roč. narodenia 2012 a mladší (nepostupuje do finále DŠK2020) 

Zloženie štafiet: 

4 členné štafetové družstvá (2 chlapci a 2 dievčatá). Je nutné priniesť so sebou kópiu 

zdravotných preukazov detí a mať ich k dispozícii v prípade potreby. 

 

Súťažná disciplína: 

Detský štafetový kros bude prebiehať štafetovou formou.  Štafetové družstvo staršej aj 

mladšej kategórie tvoria  2 dievčatá a 2 chlapci  a súťaží sa v behu 4 x  500 až 600 m. 

Preteky prebiehajú nasledovne štafetovou formou: 

Chlapec - Dievča - Chlapec - Dievča  

 

Odmeny: 

Pretekári na prvých troch miestach získajú diplom, odznak a vecnú cenu. Odmenení budú 4 

pretekári v rámci štafety. 

 

Oblečenie: 

Športové oblečenie, športové tenisky. Je dovolené používať bežecké tretry. Členovia každej 

zúčastnenej atletickej škôlky musia používať počas pretekov rovnaké klubové tričká/dresy. 


