
DETSKÝ ŠTAFETOVÝ KROS 
  

  

PROPOZÍCIE 

-postupové kolo- 
  

Organizátor:                Slovenský atletický zväz v spolupráci s Atletickým klubom AC Malacky 

Miesto: Malacky – Zámocky park 

Termín: 12.11.2022 

Riaditeľ pretekov: Jaroslav Dobrovodský, Radovan Tomeček 

                                       dobrovodsky@atletika.sk 

 detskaatletika@atletika.sk 

 

Prihlášky: 

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

 
Prihláška pretekárov musí byť najneskôr do 09.11.2022.  
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: 8:30 – 9:30  - prezentácia družstiev 

   10:00    - zmiešané družstvá staršia kategória (2011-2013) 

   10:15   - zmiešané družstvá mladšia kategória (2014 a ml.) 

   10:30   - jednotlivci staršia kategória (2011-2013) 

   10:45   - jednotlivci mladšia kategória (2014 a ml.) 

                          11:10   - predpokladané ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov 

 

Preteky Detského štafetového krosu sú predprogramom Majstrovstiev AZB v cezpoľnom behu. 

Propozície a časový program Majstrovstiev AZB v cezpoľnom behu  

mailto:dobrovodsky@atletika.sk
mailto:detskaatletika@atletika.sk
http://statistika.atletika.sk/kalendar
https://statistika.atletika.sk/Propozicie/propozicie/65070
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Pozvané atletické škôlky: 

Súťažiť môžu atletické škôlky zapojené do projektu Detská atletika z Bratislavského kraja. 

Detský štafetový kros je postupová súťaž družstiev, ktorá prebieha vo všetkých krajoch SR.  

V Každom kraji sa uskutoční iba jedno postupové kolo. 

 

Organizácia a priebeh pretekov: 

 

Súťažiť môže viac družstiev z jednej atletickej škôlky. Podľa počtu včas prihlásených družstiev 

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. 

 

BONUS: V prípade ak sa niektoré deti nezmestia do výberu jednotlivých štafetových družstiev 

atletického klubu a chcú súťažiť, tak sme pre nich vytvorili doplnkovú súťaž jednotlivcov, na 

rovnakej trati ako budú bežať zmiešané družstvá. Doplnková súťaž bude vyhodnotená, ale víťazi 

nepostupujú na finále Detského štafetového krosu. 

 

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

nastúpiť medzi jednotlivcami a zároveň aj v súťaži družstiev. To isté platí pre štart v staršej 

kategórii DŠK  (Detská atletika) a štart v kategórii najmladšie žiactvo ( Majstrovstvá AZB) !!! 

 

Na celoslovenské finále Detského štafetového krosu postupujú v každom kraji 2 najrýchlejšie 

štafetové družstvá (iba staršia veková kategória /2011 -2013/) z  krajských postupových kôl. Do 

finále postúpi taktiež  1 družstvo, ktoré dostane divokú kartu vylosovaním zo všetkých klubov, ktoré 

súťažili na krajských kolách Detského štafetového krosu a nepodarilo sa im postúpiť. Podmienkou 

účasti pri losovaní je aj aktívna účasť na Detskom atletickom trojboji 2022.  

 

Finále Detského štafetového krosu sa uskutoční dňa 19.11.2022 v Dubnici nad Váhom, popri M-

SR v cezpoľnom behu.   
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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. 

 

Zmeny v opatreniach môžu byť upresnené a aktualizované v závislosti od usmernení UVZ SR 

a hlavného hygienika SR.  

 

Poistenie: 

Každý účastník musí mať so sebou kartu poistenca. 
 

Kategórie a vekový limit: 

- Družstvá staršia kategória  (2011 -2013)  (postupuje do finále DŠK 2022) 

- Družstvá mladšia kategória (2014 a mladší)  (nepostupuje do finále DŠK 2022) 

Doplnkové kategórie: 

- Jednotlivci staršia kategória (2011 -2013)  (nepostupuje do finále DŠK 2022) 

- Jednotlivci mladšia kategória (2014 a mladší) (nepostupuje do finále DŠK 2022) 

Zloženie štafetových družstiev: 

4 členné štafetové družstvá (2 chlapci a 2 dievčatá). Je nutné priniesť so sebou kópiu zdravotných 

preukazov detí a mať ich k dispozícii v prípade potreby. 
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Súťažná disciplína: 

Detský štafetový kros bude v súťaži zmiešaných družstiev prebiehať štafetovou formou.  Štafetové 

družstvo staršej aj mladšej kategórie tvoria  2 dievčatá a 2 chlapci  a súťaží sa v behu na 4 x 500 m. 

Upresnenie trate na mieste pretekov. 

Preteky prebiehajú nasledovne štafetovou formou: 

Chlapec - Dievča - Chlapec - Dievča  

 

Doplnková disciplína: 

Deti, ktoré sa nezmestia do zmiešaných družstiev atletického klubu štartujú v kategórii jednotlivcov 

v cezpoľnom behu na 500m. Upresnenie trate na mieste pretekov. 

 

Odmeny: 

Pretekári na prvých troch miestach získajú vecné ceny. Odmenení budú 4 pretekári v rámci štafety 

a pretekári v súťaži jednotlivcov. 

 

Oblečenie: 

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

zúčastnenej atletickej škôlky musia používať počas pretekov rovnaké klubové tričká/dresy. 


