DETSKÁ ŠTAFETA V ŠAMORÍNE
PROPOZÍCIE
Usporiadateľ:

Slovenský atletický zväz

Organizátor:

Projekt Detská atletika

Miesto :

Šamorín, X-Bionic sphere

Termín:

06.08.2021

Riaditeľ pretekov:

Jaroslav Dobrovodský

Disciplíny:

Staršia veková kategória (r. n. 2010 – 2012)
Zmiešaná štafeta (2 chlapci + 2 dievčatá)
Klasická štafeta (4 chlapci alebo 4 dievčatá)

4 x 60 m
4 x 60 m

Mladšia veková kategória (r. n. 2013 a mladší)
Zmiešaná štafeta (2 chlapci + 2 dievčatá)
Klasická štafeta (4 chlapci alebo 4 dievčatá)

4 x 60 m
4 x 60 m

Prihlášky:
Prihlasovanie na preteky bude prebiehať on-line na webovom portáli :
https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=2455&idGroup=2
Prihláška pretekárov musí byť najneskôr do 04.06.2021(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:

Pri vstupe na štadión ( stan Detská atletika)

Program:

13:30 – 14:30
15:00
16:30

prezentácia atletických škôlok
začiatok súťaží
predpokladané ukončenie súťaží
vyhlásenie výsledkov

Organizácia a priebeh pretekov:
Súťažiť môžu štafety z každej atletickej škôlky zapojenej do projektu Detská atletika zo
všetkých krajov. 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.
Technické ustanovenia:
Súťaž sa koná na základe hygienických opatrení, ktoré sú v súlade s opatreniami a súčasnými
pravidlami usporiadania hromadných športových podujatí.
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) každá osoba je povinná v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka,
kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) zostať v domácej izolácii.
e) Pri výkone športovej aktivity súťažiaci nie sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty,
f) Každý účastník súťaže musí mať na pitie svoju vlastnú fľašu,
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)Z tohto podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe
a sociálnych sieťach SAZ a DA. Rodič účastnou dieťaťa na podujatí súhlasí s ich zverejnením.
Zmeny v opatreniach môžu byť upresnené a aktualizované v závislosti od usmernení UVZ
SR a hlavného hygienika SR.

Zloženie družstva:
Staršia veková kategória (r.n. 2010 – 2012)
Zmiešaná - 4 x 60 m
4 členné družstvo zložené z 2 chlapcov a 2 dievčat narodených v rokoch 2010 – 2012.
Disciplína prebieha v nasledovnom poradí: dievča – chlapec – dievča – chlapec.
Klasická - 4 x 60m
4 členné družstvo zložené zo 4 dievčat alebo 4 chlapcov narodených v rokoch 2010 – 2012.
Táto veková kategória bude štartovať zo štartových blokov. Vedúci družstiev resp. tréneri
nato budú upozornení pri prezentácii.
Mladšia veková kategória
Zmiešaná 4 x 60 m (r.n. 2013 a mladší)
4 členné družstvo zložené z 2 chlapcov a 2 dievčat narodených v rokoch 2013 a mladších.
Disciplína prebieha v nasledovnom poradí: dievča – chlapec – dievča – chlapec.
Klasická - 4 x 60m
4 členné družstvo zložené zo 4 dievčat alebo 4 chlapcov narodených v rokoch 2013
a mladších.
Táto veková kategória štartuje z polovysokého štartu

Oblečenie:
Športové oblečenie, športové tenisky, príp. atletické tretry. Členovia každej zúčastnenej
atletickej škôlky by mali súťažiť v jednotných tričkách.
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 vecnými cenami.

ŠPRINTÉRSKY KILÁČIK
Po detskej štafete nasledujú preteky pre deti a dospelých v dvoch atletických disciplínach:
Disciplíny:
Muži (2005 a starší):

60 m, 1000 m, dvoj-disciplína 60 m + 1000 m.

Ženy (2005 a starší):

60 m, 1000 m, dvoj-disciplína 60 m + 1000 m.

Starší žiaci (2006 a mladší):

60 m, 1000 m,

Staršie žiačky (2006 a mladšie):

60 m, 1000 m.

Prihlášky:

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:
https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=2457&idGroup=0
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do štvrtka 05.08.2021 do
23:59 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.
Alebo pred začiaktom súťaží na atletickom štadióne v piatok 06.08.2021 od
13:30 do 15:00 hod.

Kompletné propozície šprintérskeho koláčiku nájdete na tomto linku:
https://statistika.atletika.sk/admin/media/propozice/Propozicie%20Sprintersky%20kilacik_6
.8.2021%20Samorin_akt..pdf

