
DETSKÝ ŠTAFETOVÝ KROS 
  

  

- FINÁLE- 

PROPOZÍCIE  
Organizátor: Slovenský atletický zväz v spolupráci  

s AK Spartak Dubnica nad Váhom  

Miesto:   Dubnica nad Váhom (Letisko Slávnica) 

Termín:   19.11.2022 (10:00) 

Riaditeľ pretekov:   Jaroslav Dobrovodský, Radovan Tomeček 

                                         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    

Trnavský kraj:   Atletický klub Bojničky, Funny Athletics Piešťany 

Žilinský kraj:   Aquapark triatlon Turčianske Teplice, ŠK Juventa Žilina 

Nitriansky kraj:  Atletický klub Nové Zámky, AC Stavbár Nitra 

Trenčiansky kraj:  AO TJ Spartak Myjava, AK Spartak Dubnica nad Váhom 

Prešovský kraj:  ŠŠK- Junior Prešov, ŠŠK J.A. Komenského Bardejov 

Banskobystrický kraj:  BŠK Banská Bystrica, MŠK Žiar nad Hronom 

Košický kraj:   ALK Moldava nad Bodvou, ŠSAK Malá Ida 

 

Prihlasovanie na preteky bude prebiehať on-line na webovom portáli : 
http://statistika.atletika.sk/kalendar 

Prihláška pretekárov musí byť najneskôr do 17.11.2022 (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! 
 

 

http://statistika.atletika.sk/kalendar
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Program: 09:00 - 09:45  - prezentácia všetkých štafiet 

   10:00   - nástup a otvorenie súťaže 

   10:10    - Detský štafetový kros staršia kategória 

                          10:30   - 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. 

Dôležité upozornenie:  Pretekári môžu nastúpiť iba na jednu disciplínu počas dňa. Nie je dovolené 

nastúpiť v družstve Detského štafetového krosu a zároveň aj v kategórii najmladšieho žiactva na 

M-SR v cezpoľnom behu. 

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. 

 

Záverečné 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. Rodič účastnou dieťaťa na podujatí  súhlasí s ich zverejnením. 

 

Poistenie: 

Každý účastník musí mať so sebou kartu poistenca. 
 
Zloženie štafiet: 

4 členné štafetové družstvá (2 chlapci a 2 dievčatá, ročník narodenia 2011-2013). Zloženie družstiev 

nemusí byť rovnaké ako pri krajskom postupovom kole. Všetky zúčastnené deti musia byť v čase 

pretekov registrované v Slovenskom atletickom zväze! 
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Súťažná disciplína: 

Detský štafetový kros bude prebiehať štafetovou formou v behu na 4x 500m. 

Zmiešané družstvá nastúpia na štart a súťažia v nasledovnom poradí. 

Chlapec - Dievča - Chlapec - Dievča  

 

Odmeny: 

Odmeňované budú družstvá na prvých troch miestach.  Každý člen družstva obdrží vecnú cenu. 

 

Oblečenie: 

Športové oblečenie, športové tenisky. Je dovolené používať bežecké tretry. Členovia každej 

zúčastnenej atletickej škôlky musia používať počas pretekov rovnaké 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


