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PROPOZÍCIE  

CELOSLOVENSKÉ  FINÁLE 
 

 

Usporiadateľ:  Slovenský atletický zväz 

 

Organizátor: Projekt Detská atletika  

 

Miesto: Atletický štadión X- bionic sphere, Šamorín 

 

Termín:  09.06.2022 

 

Riaditeľ pretekov: Jaroslav Dobrovodský, tel. +421 911 766 772 

   dobrovodsky@atletika.sk 

Radovan Tomeček, tel. +421 918 432 081 

   detskaatletika@atletika.sk 

 

Prihlášky: 

Prihlasovanie na preteky bude prebiehať on-line na webovom portáli pre postupujúce kluby: 
https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=52860&idGroup=2 

 

Prihlášky pretekárov musí byť najneskôr do 03.06.2022 (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 klubov 
  09:20    nástup a slávnostné otvorenie pretekov 

09:30   začiatok súťaží   
11:30   predpokladané ukončenie súťaží 
11:45   vyhlásenie výsledkov 
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Za každý atletický klub môže súťažiť iba jedno družstvo atletického klubu, ktoré si vybojovalo 

postup na postupových kolách vo svojom kraji.  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. 

 

Prezentácia: 

Bude prebiehať v lobby priestore hotela X-bionic v stredu od 10:00 do 18:00. 

Prezentácia bude možná aj v deň podujatia v stane Detskej atletiky pri vstupe na štadión od 
8:30 do 9:00. 
 

Zloženie družstva a veková kategória: 
Zmiešané 6 členné družstvo (3 dievčatá a 3 chlapci- ročník narodenia 2011-2013) 
+ 1 vedúci družstva, ktorý  počas pretekov sprevádza svoje družstvo na súťažnej ploche. 
 
Postupujúce družstvá: 
 

Bratislavský kraj :   AC Malacky, ŠK Run For Fun Bratislava 

Trnavský kraj:  ŠK Jablonica, AK Bojničky 

Nitriansky kraj:  ŠK ŠOG Nitra, AC Stavbár Nitra 

Trenčiansky kraj:  AO TJ Spartak Myjava,  AK Spartak Dubnica n. V. 

Žilinský kraj:   ŠK Juventa Žilina, AK ZŤS Martin 

Banskobystrický kraj: BŠK Banská Bystrica, MAC Redox Lučenec 

Košický kraj:   ŠK Comenium Michalovce, AŠK Nad Medzou Spišská NV 

Prešovský kraj:  ŠŠK Junior Prešov, Šport hrou Prešov 

 
Vyžrebované družstvá:  
ŠŠK J.A. Komenského Bardejov, Atletika Šport hrou Bratislava, MKŠS AK Kysucké 

Nové Mesto 

+ Bonus: ŠŠAK Malá Ida  (po úprave výsledkov postupového kola v Košickom kraji) 

 
Odmeny: 
Družstvá na prvých troch miestach budú odmenené medailami a vecnými cenami. 
 
Oblečenie: 
Vhodné športové oblečenie, športová obuv (pre danú vekovú kategóriu sú povolené tretry). 
Členovia družstva by mali súťažiť v jednotných klubových tričkách.  
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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 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. 
 

Doprava: 
Všetkým zúčastneným družstvám bude preplatené cestovné. V prípade využitia osobného 
automobilu budú náklady na dopravu preplatené v počte maximálne dvoch osobných 
automobilov/družstvo. V prípade využitia iného dopravného prostriedku, napr. mikrobusu, 
bude cestovné preplatené iba do výšky dvoch osobných automobilov. 

Ubytovanie: 

Pre súťažiace deti a vedúceho družstva (6+1 osôb) bude v Šamoríne zabezpečené  ubytovanie 
v hoteloch Kormorán a Samaria – 8.6.2022 – 9.6.2022 (1noc) 

Stravovanie: 

Pre všetkých účastníkov bude zabezpečená strava: 
8.6.2022 (streda) – večera 
9.6.2022 (štvrtok) – raňajky a obed po ukončení súťaže. 
 

Záverečné ustanovenia:  

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

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

c) Kluby môžu počas súťaže používať iba oficiálne náčinie, ktoré zabezpečil organizátor súťaže. 

Používanie vlastného náčinia je zakázane. 

d) 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. 
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Súťažné disciplíny celoslovenského finále Detskej P-T-S  (r.2011-2013) 

Štafetový beh cez detské prekážky s nadstavcom 
Trojskok z miesta štafetovou formou 
Štafetový beh 
Hod medicinbalom vzad cez hlavu zo stoja 
Hod raketkou na vzdialenosť (rozbeh max. 5 metrov) 
6 minútový vytrvalostný beh  
( v prípade nepriaznivého počasia môže usporiadateľ skrátiť dĺžku trvania) 

 
 
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%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

