
 

 

   

Propozície - Detská P-T-S 

 

 

2022 

II. Krajské postupové kolo 
 

Usporiadateľ: Slovenský atletický zväz v spolupráci so ZŠ Saratovská 85, Levice  

 

Organizátor: Darina Kozolková -  koordinátor projektu Detská atletika  

 

Miesto: ZŠ Saratovská 85, 934 05 Levice 

 

Termín:  11.05.2022 (streda) o 08:30 hod. 

 

Riaditeľ pretekov: Darina Kozolková – koordinátor projektu Detská atletika 

 

Prihlášky: 

 

Prihlasovanie na preteky bude prebiehať on-line na webovom portáli : 
 

https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=52778&idGroup=2 
 

Prihláška pretekárov musí byť najneskôr do 09.05.2022 (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:  08:30 - 9:00  prezentácia atletických škôlok 
   09:00   začiatok súťaží   
   12:00   predpokladané ukončenie súťaží 
   12:30   vyhlásenie výsledkov 
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Súťažiť môže viac družstiev z jedného atletického klubu. 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 počas trvania celej súťaže.  

Rodičia a iní sprievod sa nemôžu zdržiavať na súťažnej ploche. V prípade neuposlúchnutia 

pokynov má riaditeľ pretekov právo narušiteľa poriadku napomenúť, príp. družstvo 

diskvalifikovať. 

 

Zloženie družstva a vekové kategórie: 
MLADŠIA KATEGÓRIA:  
4 členné družstvo (2 dievčatá a 2 chlapci- ročník narodenia 2014 a mladší) 
+ 1 vedúci družstva, ktorý sprevádza svoje družstvo na ploche po celý čas súťaže 
 
STARŠIA KATEGÓRIA:  
6 členné družstvo (3 dievčatá a 3 chlapci- ročník narodenia 2011-2013) 
+ 1 vedúci družstva, ktorý sprevádza svoje družstvo na ploche po celý čas súťaže 
 
Je nutné priniesť so sebou kópiu zdravotných preukazov detí a mať ich k dispozícii v prípade 

potreby. 

 
Odmeny: 
Družstvá na prvých troch miestach budú odmenené vecnými cenami. 
 
Oblečenie: 
Vhodné športové oblečenie, športová obuv (staršia veková kategória má povolené tretry). 
Členovia družstva by mali súťažiť v jednotných klubových tričkách.  
V areáli súťaže budú zabezpečené šatne a WC. 
 
Hodnotenie: 
Preteky prebiehajú na šiestich atletických stanovištiach. Po odsúťažení na pridelenom 
stanovišti sa presúva družstvo na ďalšie stanovište. Dosiahnuté výsledky zapisujú rozhodcovia 
do určeného hárku pre danú disciplínu. Po odsúťažení na stanovišti prinesie rozhodca výsledky 
hlavnému rozhodcovi, ktorý ich vpíše do tabuľky na celkové hodnotenie. V konečnom 
hodnotení prideľujeme body podľa umiestnenia v jednotlivých disciplínach, (napr. súťaží 10 
družstiev → 1. miesto v disciplíne 1 bod, 2. miesto 2 body... posledný tím na 10. mieste 10 
bodov) Po ukončení pretekov rozhodcovia spoločne pridelia body, spočítajú ich a tým stanovia 
konečné poradie družstiev. Vyhráva to družstvo, ktoré má najnižší bodový súčet. V prípade 
bodovej rovnosti vyhráva družstvo, ktoré malo hodnotnejšie výsledky v jednotlivých 
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disciplínach (t.j. dosiahlo viac 1. miest, príp. 2. miest atď.). Ak aj napriek tomu nie je možné 
určiť víťazné družstvo, rozhodovať bude dosiahnutý čas v disciplíne štafetový beh v kombinácii 
šprint a beh cez prekážky. 
 

Kritéria postupu: 

Víťazné družstvo staršej vekovej kategórie z jednotlivých krajských postupových kôl (spolu 

dvoch) postupuje na celoslovenské finále Detskej P-T-S. 

Atletický klub môže na finále postúpiť iba s jedným družstvom, avšak môžu sa zúčastniť na 

oboch postupových kolách vo svojom kraji. V prípade výhry atletického klubu, ktorý už 

postúpil na finále v predchádzajúcom kole postúpi na celoslovenské finále družstvo 

atletického klubu, ktoré sa umiestnilo na 2. mieste, príp. na 3. mieste, atď.  

 

Celoslovenské Finále Detskej P-T-S sa uskutoční dňa 9.6.2022 v Šamoríne, ako predprogram 

legendárneho atletického mítingu P-T-S.  Vo finále bude súťažiť 16 družstiev, ktoré si vybojujú 

postup na krajských kolách a ďalšie 4 družstvá, ktoré dostanú divokú kartu žrebovaním, zo 

všetkých klubov zúčastnených na krajských kolách v roku 2022. 

 

Družstvá mladšej vekovej kategórie nepostupujú na celoslovenské finále Detskej P-T-S.!!! 

 

Záverečné ustanovenia:  

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

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

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

pravidlami  usporiadania hromadných športových podujatí 
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Súťažné disciplíny – Mladšia kategória (2014 a mladší) 
 

• Skok do diaľky z miesta štafetovou formou 

• Štafetový beh cez detské prekážky 

• Štafetový beh 

• Hod volejbalovou loptou spoza hlavy z kolien 

• Hod raketkou na vzdialenosť z miesta 

• 3 minútový vytrvalostný beh 
 
 
PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN AJ S NÁKRESOM NÁJDETE NA LINKU NIŽŠIE: 

 POPIS DISCIPLÍN TU 
 
 
 

Súťažné disciplíny – Staršia kategória (2011-2013) 

• Trojskok z miesta štafetovou formou 

• Štafetový beh cez detské prekážky s nadstavcom 

• Štafetový beh 

• Hod medicinbalom vzad cez hlavu zo stoja 

• Hod raketkou na vzdialenosť (rozbeh max. 5 metrov) 

• 6 minútový vytrvalostný beh 
 
 
PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN AJ S NÁKRESOM NÁJDETE NA LINKU NIŽŠIE: 

 POPIS DISCIPLÍN TU 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.detskaatletika.sk/assets/files/obsah/16-DISCIPL%C3%8DNY%20MLAD%C5%A0EJ%20VEKOVEJ%20KATEG%C3%93RIE.pdf
https://www.detskaatletika.sk/assets/files/obsah/16-DISCIPL%C3%8DNY%20STAR%C5%A0EJ%20VEKOVEJ%20KATEG%C3%93RIE.pdf
https://www.detskaatletika.sk/assets/files/obsah/16-DISCIPL%C3%8DNY%20STAR%C5%A0EJ%20VEKOVEJ%20KATEG%C3%93RIE.pdf

