DETSKÝ ŠTAFETOVÝ POHÁR
PROPOZÍCIE
KOŠICKÝ A PREŠOVSKÝ KRAJ
Usporiadateľ:

Slovenský atletický zväz

Organizátor:

Projekt Detská atletika

Miesto

Štadión TU v Košiciach, Watsonova 4/A, 040 01 Košice

Termín:

21.05.2022

Riaditeľ pretekov:

Jaroslav Dobrovodský, Radovan Tomeček

Disciplíny:

Staršia veková kategória (r. n. 2011 – 2013) 4 x 60m
Zmiešaná štafeta (2 chlapci + 2 dievčatá)
Mladšia veková kategória (r. n. 2014 a mladší) 4 x 60m
Zmiešaná štafeta (2 chlapci + 2 dievčatá)

Prihlášky:
Prihlasovanie na preteky bude prebiehať on-line na webovom portáli :
https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=52792&idGroup=2
Prihláška pretekárov musí byť najneskôr do 18.05.2022(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!
Prezentácia:

Pri vstupe na štadión ( stan Detská atletika)

Program:

8:30 – 9:30
10:00
11:00

prezentácia atletických škôlok
začiatok súťaží
predpokladané ukončenie súťaží
vyhlásenie výsledkov
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Organizácia a priebeh pretekov:
Súťažiť môžu štafety z každej atletickej škôlky zapojenej do projektu Detská atletika
z Prešovského a Košického kraja. 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 súťažnejplochy. V prípade neuposlúchnutia pokynov má riaditeľ pretekov právo
narušiteľa poriadku napomenúť, príp. družstvo diskvalifikovať.
Zloženie družstva:
Staršia veková kategória (r.n. 2011 – 2013)
Zmiešaná - 4 x 60 m (dievča – chlapec – dievča – chlapec)
4 členné družstvo zložené z 2 chlapcov a 2 dievčat narodených v rokoch 2011 – 2013.
Táto veková kategória bude štartovať zo štartových blokov.
Mladšia veková kategória (r.n. 2014 a mladší)
Zmiešaná 4 x 60 m (dievča – chlapec – dievča – chlapec)
4 členné družstvo zložené z 2 chlapcov a 2 dievčat narodených v rokoch 2014 a
mladší.
Táto veková kategória štartuje z polovysokého štartu.
Kritéria postupu:
5 najrýchlejších družstiev staršej vekovej kategórie z jednotlivých oblastných postupových
kôl (Východ, Stred, Západ) postupuje na celoslovenské finále, ktoré bude 15.9.2022
v predprograme Finále Atletickej ligy v Banskej Bystrici.
Atletický klub môže na finále postúpiť iba s jedným 4 členným družstvom, avšak na oblastnej
súťaži sa môže zúčastniť s viacerými. V prípade, ak sa na postupových miestach umiestni viac
družstiev z jedného klubu postupuje na finále len najlepšie klubové družstvo. Vo finále bude
teda súťažiť 15 družstiev, ktoré si vybojujú postup na oblastných kolách.
Na jednotlivých oblastných postupových kolách môžu štartovať kluby z týchto krajov:
Východ:
Stred:
Západ:

Prešovský a Košický kraj
(predprogram AL v Košiciach - 21.5.2022)
Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky kraj
(predprogram AL v Banskej Bystrici- 5.6.2022)
Trnavský, Bratislavský, Nitriansky kraj
(predprogram AL v Trnave - 1.9.2022)

Celoslovenské Finále Detského štafetového pohára 2022 sa uskutoční 15.9.2022
v predprograme Finále AL dospelých v Banskej Bystrici.
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Oblečenie:
Športové oblečenie, športové tenisky, príp. atletické tretry (iba staršia veková kategória).
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.
Záverečné ustanovenia:
a) Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
b) Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.
c) 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.

