
 

DETSKÝ ŠTAFETOVÝ KROS 

 

-FINÁLE- 

PROPOZÍCIE 
Organizátor:                Slovenský atletický zväz, projekt Detská atletika 

Miesto:   Bratislava - Čunovo, Areál a hotel Divoká voda, Vodné dielo Čunovo 
    https://www.divokavoda.sk/  

GPS: 48°01'53"N 17°13'47"E  
 

Termín:   20.11.2021 (10:00) 

Riaditeľ pretekov:   Radovan Tomeček , Jaroslav Dobrovodský 

detskaatletika@atletika.sk 

Prihlášky: 
Prihlásiť sa môžu iba atletické kluby, ktoré postúpili z krajských kôl Detského štafetového krosu. 
Finále Detského štafetového krosu sa môžu zúčastniť nasledovné atletické kluby, ktoré sa v staršej 
vekovej kategórii (2010-2012) umiestnili na prvých troch miestach v rámci krajských postupových 
kôl: 
 
Bratislavský kraj:  AC Malacky, ŠK Run For Fun Bratislava , Atletika Šport hrou Bratislava 

Trnavský kraj:   Funny athletics Pieštany, AK Bojničky, ŠK Jablonica, AŠK Slávia Trnava 

Žilinský kraj:    MKŠS AK Kysucké Nové mesto, ŠKP  Žilina, Atletický klub ZZO Čadca 

Nitriansky kraj:  ŠK Atóm Levice, AK Zlaté Moravce   

Trenčiansky kraj:  AO TJ Spartak Myjava, AK Spartak Dubnica nad Váhom, Slávia Trenčín o.z. 

Prešovský kraj:  Atletika Šport hrou Prešov, AKD sv. CaM Stará Ľubovňa, AK ZŠ s MŠ Terňa 

Banskobystrický kraj: MŠK Žiar nad Hronom, ŠK Detva v Pohybe, AK ŠK UMB Banská Bystrica  

Košický kraj: Štartovať budú môcť prvé tri prihlásené kluby, z dôvodu neusporiadania 
krajského postupového kola  

Prihlasovanie na preteky bude prebiehať on-line na webovom portáli : 
https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=2658&idGroup=2 

 
Prihlasovanie je možné do 18.11.2021  (12:00). Po tomto termíne systém prihlasovanie automatický 
ukončí. V prípade neohlásenej zmeny štartujúcich na mieste a neskoršieho zistenia, že pretekár nie 
je registrovaný v SAZ v čase pretekov, bude štafeta dodatočne diskvalifikovaná! 
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Program: 09:00 – 09:45  prezentácia všetkých štafiet (kancelária pretekov) 

   09:50   nástup a otvorenie súťaže 

   10:00   začiatok súťaže 

10:45   predpokladané ukončenie pretekov a vyhlásenie výsledkov 

Organizácia a priebeh pretekov: 
Súťažiť môže iba jedno družstvo z každého prihláseného klubu. 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. 
 
Technické ustanovenia:  
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. 
 
Záverečne ustanovenia:  
a) Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.  
b) Na súťaž prichádzajú iba osoby, ktoré nejavia príznaky nachladenia alebo chrípky. 
c) Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.  
d) Z tohto podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe a sociálnych sieťach 
SAZ a DA. Rodičia účasťou dieťaťa na podujatí  súhlasia s ich zverejnením. 
 
Zmeny v opatreniach môžu byť upresnené a aktualizované v závislosti od usmernení UVZ SR 
a hlavného hygienika SR.  
 

Zloženie družstva: 
4 členné družstvo tvoria 2 chlapci a 2 dievčatá narodení v rokoch 2010 až 2012. Je nutné priniesť 
so sebou kópiu zdravotných preukazov detí a mať ich k dispozícii v prípade potreby.  
Zloženie družstva nemusí byť rovnaké ako pri krajskom postupovom kole. 
Všetky zúčastnené deti musia byť v čase pretekov registrované v Slovenskom atletickom zväze! 
 
Šatne: 
Šatne, sprchy a WC sú zabezpečené v budove vodných športov 100 m od štartu na 1 poschodí. 
Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni a priestoroch areálu. 
 
Kategórie a vekový limit: 
Staršia kategória – roč. narodenia 2010 -2012 
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Súťažná disciplína: 
Detský cezpoľný beh zmiešaných štafiet budú prebiehať štafetovou formou. Družstvo 
atletického klubu reprezentujú  2 dievčatá a 2 chlapci (ročník narodenia 2010 -2012) a súťaží sa 
v behu 4 x 500 m. 
Preteky prebiehajú nasledovne štafetovou formou: 
Chlapec – Dievča – Chlapec – Dievča  

Odmeny: 
Oceňované budú družstvá na prvých troch miestach. Odmenu si odnesie každý člen družstva. 
Oblečenie: 
Športové oblečenie, športové tenisky. Je dovolené používať bežecké tretry. Členovia každej 
zúčastnenej atletickej škôlky musia používať počas pretekov klubové tričká/dresy.  
 
Doprava: 
Všetkým zúčastneným štafetám bude preplatené cestovné. V prípade využitia osobného 
automobilu budú náklady na dopravu preplatené v počte maximálne jedného osobného 
automobilu/štafeta. V prípade využitia iného dopravného prostriedku, napr. mikrobusu, bude 
cestovné preplatené iba do výšky jedného osobného automobilu. 
 
Ubytovanie: 
Zúčastneným štafetám z Prešovského a Košického kraja bude preplatené ubytovanie vo výške  
maximálne 15 €/dieťa + 1 tréner. 
(t.j. 60 € deti/ 15 € tréner), teda do maximálnej výšky 75 €/štafeta) 
 
Mapka areálu a trate (ortofoto podklad www.geportal.sk)  
1 kolo meria 500m. 

 


