
 

 

 

PROPOZÍCIE 

DETSKÝ VIANOČNÝ BEH  

14.12.2018 
 

 

 

 
 

 

                                
 

 

 

Organizátor:            Slovenský atletický zväz v spolupráci s atletickým klubom Šport 

Hrou Prešov, mestom Prešov. 

Miesto: ZŠ Šmeralová 25 

Termín: 14.12.2018 

Čas:  09:00 hod. 

Riaditeľ pretekov: Mgr. Daniela Leütterová 

atletikavpresove@gmail.com  

Prihlášky: 12.12.2018  mailom na atletikavpresove@gmail.com 

 

Prihlášky treba zasielať s nasledujúcimi údajmi: 

• priezvisko, meno a rok narodenia pretekára 

• presný názov a poštovú adresu atletickej škôlky/materskej alebo základnej školy 



• priezvisko, meno, e-mail adresu, číslo mobilu vedúceho/vedúcej družstva 

 

Program: 08:15 – 08:45 prezentácia všetkých štafiet 

   09:00 – 11:30 začiatok súťaží 

   12:00 hod        predpokladané ukončenie pretekov a vyhlásenie výsledkov 

 

Časový harmonogram sa môže zmeniť, vzhľadom k prihlásenému počtu pretekárov. 

 

Pozvané atletické škôlky: 

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

Zapojiť sa môžu  materské a základné školy Prešovského kraja. 

 

Organizácia a priebeh pretekov: 

Súťažiť môže neobmedzený počet pretekárov z jednej atletickej škôlky/školy. Podľa počtu včas 

prihlásených pretekárov schvaľuje riaditeľ pretekov ich štart a časový program. Rodičia iní 

sprievod sa smie zdržiavať iba mimo vyznačenej bežeckej trasy. V prípade neuposlúchnutia 

pokynov má riaditeľ pretekov právo narušiteľa poriadku napomenúť, príp. pretekára 

diskvalifikovať. 

 

Vekové kategórie: 

• Najmladší chlapci 2014-2012 

• Najmladšie dievčatá 2014-2012 

• Mladší chlapci 2011-2009 

• Mladšie dievčatá 2011-2009 

• Starší chlapec 2008-2007 

• Staršie dievčatá 2008-2007 

 

Pretekári registrovaní v Slovenskom atletickom zväze uvedú v prihláške registračné 

číslo na základe ktorého im bude uznaný aktívny štart. 

Pretekári MŠ a ZŠ sa pri registrácii preukazujú kartičkou poistenca. 

 

Súťažná disciplína: 

Detský cezpoľný beh jednotlivcov. 



Dĺžka trate je 600-650 m.  

Preteky sa budú realizovať za každého počasia. 

Odmeny: 

Pretekári na prvých troch miestach získajú vecné ceny.  

Oblečenie: 

Športové oblečenie, športové tenisky. Nie je dovolené používať bežecké tretry. 

 

Prihláška 

DETSKÝ VIANOČNÝ BEH 

14.12.2018 

PRIHLÁŠKA 

odoslať na adresu atletikavpresove@gmail.com do 13.12.2018 

Názov a adresa atletickej škôlky/školy (píšte len ulicu, číslo, mesto/obec): 
 
Kontaktná osoba:                                                                     

email: 

Mobil: 

PRIEZVISKO MEBO 
REGI)STRAČNÉ 

ČÍSLO 
KATEGÓRIA 
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