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HALOVÝ MÍTING 

DETSKEJ ATLETIKY 
 

 

Usporiadateľ:  Slovenský atletický zväz – projekt Detská atletika 

 

Miesto:  Bratislava – Športová hala Elán 

 

Termín:  5.2.2023  o 10:00 hod. 

 

Riaditeľ pretekov: Jaroslav Dobrovodský 

 

Manažér pretekov: Radovan Tomeček 

 

Prihlasovanie na preteky bude prebiehať on-line na webovom portáli  
=>https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=65244&idGroup=0<= 

 
 

Prihláška pretekárov musí byť najneskôr do 01.02.2022 (23:59). Po tomto termíne systém 
prihlasovanie automatický ukončí. Prihlasovať sa môžu všetky kluby, ktoré sú zapojené do 
projektu Detská atletika alebo sú registrované v Slovenskom atletickom zväze. 
 
   Program: 9:30 - 10:30  prezentácia účastníkov 
  10:30   otvorenie podujatia 
  11:00   začiatok súťaží   
  15:00   predpokladané ukončenie súťaží 
   
 
Vekové kategórie Detského mítingu 
MLADŠIA KATEGÓRIA:    detí narodené v roku 2015- 2016-2017 
STARŠIA KATEGÓRIA:    detí narodené v rokoch 2012-2013-2014 
 

https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=65244&idGroup=0
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Súťažné disciplíny : 
Mladšia kategória (2015 -2017) aj staršia kategória (2012 – 2014) 

• Skok do diaľky z miesta  

• Hod medicinbalom spoza hlavy z kolien (1KG) 

• Beh na 60m (s obrátkou - 30m tam /30m späť) 

• Beh na 60m cez prekážky (detské prekážky, staršia kategória aj s nadstavcom) 
-bežecké disciplíny budú odštartované z polovysokého štartu bez blokov. 

 
Jeden pretekár môže na Detskom halovom mítingu súťažiť maximálne na jednej bežeckej 
a jednej technickej disciplíne!!!(napríklad v behu na 60m cez prekážky a skoku do diaľky 
z miesta...). Prihlásenie pretekára na viac ako 2 disciplíny nebude možné!!! 
 
Prezentácia a štartovné čísla: 
Prezentácia účastníkov bude prebiehať od 10:00 v hale Elán na pravej strane (od vstupu). 
Tréneri potvrdia účasť všetkých prihlásených pretekárov svojho klubu. Deti budú súťažiť bez 
čísel, podľa rozpisu na danej disciplíne. V behu na 60m cez prekážky budú deti rozdelené do 
rozbehov a dráh. Deti majú štart na mítingu zdarma, kluby neplatia za deti žiadne štartovné. 
 
Šatne: 
Budú k dispozícii len na prezlečenie, zvlášť pre chlapcov aj dievčatá. Organizátor neručí za 
odložené veci. 
 
Oblečenie: 
Vhodné športové oblečenie, športová obuv (nie sú povolené atletické tretry).  
 
Ocenenie: 
Všetky deti, ktoré sa zúčastnia na pretekoch dostanú od organizátorov diplomy a účastnícke 
medaile.  
 
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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Beh 60m s obrátkou 

Beh 60m s obrátkou 

 

 
 
Mapa priebehu disciplín: 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový rozpis začiatku disciplín: 

11:00 60m prek.   
(staršia kat. D) 

Medicinbal       
(staršia kat.CH) 

Skok do diaľky 
(mladšia kat. CH) 

60 m s obrátkou 
(mladšia kat.D) 

12:00 60m prek.   
(staršia kat.CH) 

Medicinbal       
(staršia kat.D) 

Skok do diaľky 
(mladšia kat.D) 

60 m s obrátkou 
(mladšia kat.CH) 

13:00 60m prek. 
(mladšia kat.D) 

Medicinbal       
(mladšia kat.CH) 

Skok do diaľky 
(staršia kat.CH) 

60 m s obrátkou 
(staršia kat.D) 

14:00 60m prek. 
(mladšia kat.CH) 

Medicinbal       
(mladšia kat.D) 

Skok do diaľky 
(staršia kat.D) 

60 m s obrátkou 
(staršia kat.CH) 

 V prípade rýchlejšieho priebehu môžu začať niektoré disciplíny aj skôr !!!Deti v behu na 60m 

cez prekážky budú rozdelené do rozbehov a dráh. Na ostatných disciplínach sa postupne  vystrieda 

staršia kategória s mladšou a opačne. 

Beh na 60m cez prekážky 

 

Medicinbal 

Vchod na plochu 

W
C

 

Skok do 

diaľky 


