
 
 
 

  
 

Propozície 

2. ročník MINI olympiády  5 boj 

 

Organizátor: ŠAK – športový atletický klub v spolupráci so ZŠ Jána Amosa 

Komenského v Komárne 

 

Miesto: ZŠ J. A. Komenského 3, Komárno 

     

Termín:  16. a 17. máj 2019

   16 mája súťaží 1 družstvo 

   17 mája súťaží 2 družstvo 

 

Riaditeľ pretekov: Katarína Sirotková  

1katku@gmail.com 

+421 917 660 355 

 

Technické    

zabezpečenie:  ZŠ Komenského  

 

 

 

Program: 08:00 – 8:15 hod  prezentácia zúčastnených družstiev 

  08:30 hod  začiatok súťaží   

                      12:30 hod  predpokladané ukončenie súťaží 

    13:00 hod  vyhlásenie výsledkov 

 

Organizácia a priebeh pretekov: 

Zúčastniť sa môžu základné školy z mesta Komárno. Preteká sa podľa pravidiel atletiky 

a týchto propozícií. 
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Zloženie družstva:  

Každá škola zostaví dve desaťčlenné družstvá (5 chlapcov a 5 dievčat) zložené zo 

žiakov prvého stupňa ZŠ a jeden vedúci družstva. Vedúci družstva doprevádza svoje družstvo 

na ploche po celý čas súťaže.  

Je nutné priniesť so sebou kópiu zdravotných preukazov detí a predložiť ich pri prezentácii.  

 

 

Vekový limit: 

1 družstvo : 10 deti –  5 dievčat a 5 chlapcov  z 1. alebo 2. ročníka ZŠ 

2 družstvo : 10 deti –  5 dievčat a 5 chlapcov  z 3. alebo 4. ročníka ZŠ 

 

 

Oblečenie:  

Športové oblečenie, športové tenisky. Členovia každého zúčastneného družstva súťažia 

v jednotných tričkách. Šatne na prezlečenie budú k dispozícií.  

 

Súťažné disciplíny:   

• Beh na 60 m 

• Skok do diaľky s rozbehom 

• Beh na 400 m  

• Hod kriketovou loptičkou s 5 m rozbehom 

• Štafetový, prekážkový beh (4 x 40 m) 

 

Štartové čísla: 

Budú pridelené pretekárom pri behu na 400 m. Po ukončení disciplíny sú ich povinný odovzdať 

riaditeľovi pretekov. 

 

Odmeny:   

Všetci zúčastnení pretekári získajú malé vecné ceny. Pretekári na prvých troch miestach  

z každej disciplíny získajú medailu a diplom. Nakoniec bude vyhodnotené celkové poradie  

družstiev.  

 

Hodnotenie: 

Preteky prebiehajú na 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. Ohodnotení budú  jednotlivo 

pretekári z každej disciplíny na základe najlepšieho času, hodu a skoku. 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 stanovia konečné 

poradie družstiev. Vyhráva to družstvo, ktoré má najnižší bodový súčet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Popis disciplíny štafetový prekážkový beh: 

 

 

 
 

 

Popis 

Disciplína prebieha v dvoch dráhach, jedna dráha s prekážkami, druhá dráha bez prekážok. 

V rámci štafetového behu prekoná najprv jeden člen družstva trať s prekážkami a potom ďalší 

člen družstva prekonáva maximálnou rýchlosťou trať bez prekážok. Disciplína je ukončená, 

ako náhle každý člen družstva absolvoval šprint aj beh cez prekážky. Štafetová odovzdávka sa 

vykonáva vždy ľavou rukou. Každé družstvo má jeden pokus. 

 

Hodnotenie 

Poradie je vyhodnotené podľa času. Víťazí družstvo s najlepším časom. Ďalšie družstvá sú 

zoradené podľa dosiahnutého času. 

 

Časový rozpis jednotlivých disciplín, môže sa meniť v priebehu pretekov 

8:30 60 m chlapci 

8:30 skok do diaľky dievčatá 

9:20 60 m dievčatá 

9:20 skok do diaľky chlapci 

10:20 400 m chlapci 

10:20 hod kriketovou loptičkou dievčatá 

11:00 hod kriketovou loptičkou chlapci 

11:00 400 m dievčatá  

12:00 štafetový prekážkový beh 

12:30 vyhodnotenie 

13:00 vyhlásenie výsledkov 

 

 

 

 

 


