
 
 
    

DETSKÝ ŠTAFETOVÝ POHÁR  

 

PROPOZÍCIE 

FINÁLE 
 

 
 

Usporiadateľ: 

Organizátor: 

Miesto 

Slovenský atletický zväz 

Projekt Detská atletika  

 
   Atletický štadión SNP Dukla, Banská Bystrica - Štiavničky 

 

Termín:    15.9.2022 

Riaditeľ pretekov: Jaroslav Dobrovodský, Radovan Tomeček 

Disciplíny: Staršia veková kategória (r. n. 2011 – 2013)   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=52821&idGroup=2 

Prihláška pretekárov musí byť najneskôr do 12.09.2022(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: 12:00 – 12:30 prezentácia atletických škôlok 
 13:00 začiatok súťaže 
 13:40 predpokladané ukončenie súťaží 
  vyhlásenie výsledkov 

https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=52821&idGroup=2
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Organizácia a priebeh pretekov: 

Za každý atletický klub môže súťažiť iba jedno družstvo atletického klubu, ktoré si vybojovalo 
postup na postupových kolách Detského štafetového pohára. Družstvo smie na súťažnej 
ploche počas trvania celej súťaže sprevádzať iba vedúci družstva (príp. tréner). Rodičia a iní 
sprievod sa nemôžu zdržiavať na súťažnej ploche. V prípade neuposlúchnutia pokynov má 
riaditeľ pretekov právo narušiteľa poriadku napomenúť, príp. družstvo diskvalifikovať. 

 

Postupujúce družstvá: 
 

Západné Slovenko :  AC Malacky, ŠK Run For Fun Bratislava 

   ŠK Jablonica, AK Bojničky, Funny athletics Pieštany 

 

Stredné Slovenko:  AO TJ Spartak Myjava,  ŠK Detva v pohybe 

BŠK Banská Bystrica, AK ŠK UMB Banská Bystrica,  

MŠK Žiar nad Hronom 

 

Východné Slovensko: ŠK Comenium Michalovce, AŠK Nad Medzou Spišská NV 

   AK Slávia TU Košice, Šport hrou Prešov 

 

 

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.  

 
Oblečenie: 
Športové oblečenie, športové tenisky, pre túto vekovú kategóriu sú povolené aj atletické 
tretry, členovia každej zúčastnenej  atletickej škôlky by mali súťažiť v jednotných tričkách. 

 

Doprava: 
Všetkým družstvám odporúčame využiť hromadnú dopravu vlakmi ŽSR. Cestovné bude 
preplatené iba družstvám zo Západného a Východného Slovenska. V prípade využitia 
osobného automobilu budú náklady na dopravu preplatené v počte maximálne jedného 
automobilu/družstvo. V prípade využitia iného dopravného prostriedku, napr. mikrobusu, 
bude cestovné preplatené iba do výšky predplatného za jeden automobil. 
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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 účasťou dieťaťa na podujatí súhlasí s ich zverejnením 


