
 

  

-PROPOZÍCIE- 

  DETSKÝ LETNÝ ŠTAFETOVÝ KROS 
 

Organizátor:             Slovenský atletický zväz v spolupráci s atletickým klubom Šport 

Hrou Prešov a mestom Prešov. 

Miesto: Rekreačný areál Delňa, Prešov (Jelšová ulica- pri Aquaparku Delňa). 

Termín: 11.06.2021 (piatok) 

Riaditeľ pretekov: Mgr. Daniela Leütterová, PhD. 

atletikavpresove@gmail.com   

 
Prihlášky: 

Prihlasovanie na preteky bude prebiehať on-line na webovom portáli : 
https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=2367&idGroup=2 

 
Prihláška pretekárov musí byť najneskôr do 10.06.2021 (12:00). 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 Prešovského kraja. 

Detský letný štafetový kros je nepostupová súťaž, ktorá prebieha vo všetkých krajoch SR. 

 

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. 

https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=2367&idGroup=2


 

  

Technické ustanovenia:  

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

pravidlami  usporiadania hromadných športových podujatí. 

 

Pravidlá hromadných podujatí: 
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlas
ka _199.pdf 
 

Povinnosti a odporúčania pre účastníkov atletických súťaží:  

a) pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových 

papierových obrúskov,  

b) dezinfekcia rúk po použití spoločného vybavenia,  

c) počas atletickej súťaže je zákaz podávania rúk,  

d) minimalizovať dĺžku pobytu vo vnútri priľahlých budov, tribúny,  

e) minimalizácia súkromných konverzácií, komunikácia musí byť vedené v skupinách v 

primeraných rozostupoch,  

f) každá osoba je povinná v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, 

kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) zostať v domácej izolácii,  

g) v prípade, že sa zistí porušenie týchto pravidiel, môže byť osoba alebo všetci členovia 

atletického klubu alebo oddielu vykázaní zo športového alebo atletického areálu.  

 

Záverečné ustanovenia:  

a) Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.  

b) Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť.  

c) Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.  

d) Organizácia pretekov bude prebiehať v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu  

verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k 

opatreniam ÚVZ SR. 

e) Všetky deti si musia so sebou na preteky priniesť podpísaný informovaný 

súhlas rodiča! (nižšie v propozíciách) 

f) Testovanie usporiadateľ nezabezpečuje! 

g) Preteky sa konajú bez divákov! 

h) Všetci účastníci  starší ako 10 rokov sa musia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR 

alebo antigénového testu nie starším ako 24 hodín, alebo potvrdením o očkovaní, alebo 

potvrdením o prekonaním ochorenia v posledných 6 mesiacoch. 

Špecifikácie pre súťaže Detskej atletiky: 

 

Príchod na súťaž: 

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

- 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. 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20_199.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20_199.pdf


 

  

 

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 

- 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.  
 

Kategórie a vekový limit: 

- Staršia kategória – roč. narodenia 2010 -2012  

- Mladšia kategória – roč. narodenia 2013 a mladší  

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. 

 

 

 

 



 

  

 

Informovaný súhlas rodiča 

(zákonného zástupcu) 

 

 
Meno a priezvisko pretekára: ................................................................. 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní uvedeného 

športového podujatia a riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu. 

 

Súhlasím – Nesúhlasím* 

* nehodiace sa prečiarknite 

s tým, aby sa môj syn/moja dcéra zúčastnil/a  súťaže Detský letný 

štafetový kros dňa 11.6.2021 v Prešove a zároveň sa preukázal negatívnym 

výsledkom RT-PCR/LAMP testom alebo antigénový test nie starším ako 24 

hodín (ak sa nepreukáže potvrdením o očkovaní alebo o prekonaním v posledných 6 

mesiacoch). 

 

 

 
V Prešove, dňa ................... 

 
Meno a priezvisko zák. zástupcu: ............................................................................................. 

 

Adresa zákonného zástupcu: ........................................................................................................ 

 

Podpis zákonného zástupcu:......................................................................................................... 

 

 

 

 


