
 

 

 

PROPOZÍCIE 

DETSKÝ ŠTAFETOVÝ KROS 

POSTUPOVÉ KOLO 

(roč. 2008 a mladší ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Organizátor:       Slovenský atletický zväz v spolupráci s AK MŠK Žiar nad Hronom, 

ZŠ Hliník nad Hronom 

Miesto: Základná škola Hliník nad Hronom 

Termín: 23.10.2019 

Riaditeľ pretekov: Ivan Čillík 

ivan.cillik@umb.sk  

Prihlášky: do 20.10.2019 mailom na ivan.cillik@umb.sk  

 

Prihlášky treba zasielať s nasledujúcimi údajmi: 

- priezvisko, meno a rok narodenia všetkých pretekárov 

- presný názov a poštovú adresu atletickej škôlky 

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

družstva 

 

Po tomto termíne je možné prijať prihlášku po predchádzajúcej dohode s riaditeľom pretekov 

a peňažnej pokute 5 €. 

Na mieste pretekov je možné bez pokuty vykonať zmenu dvoch mien v prihláške v porovnaní 

so zaslanou prihláškou. Každá ďalšia zmena je možná za poplatok 2 €. 



Formulár prihlášky, ktorý je nutné použiť, je uvedený nižšie. Nájdete ho taktiež na web 

stránke Detskej atletiky (vedľa propozícii). 

Tréner musí do prihlášky vložiť i registračné číslo každého pretekára, ktoré získa po 

prihlásení sa do systému Membery.  

Všetky pretekajúce deti musia byť registrované v SAZ-e!!! 

Pretekári smú štartovať iba za ten klub, v ktorom sú registrovaní!!! 

 

Program: 09:00 – 09:45 prezentácia všetkých štafiet 

   10:00 – 11:00 začiatok súťaží 

   11:00 hod predpokladané ukončenie pretekov a vyhlásenie výsledkov 

 

Pozvané atletické škôlky: 

Súťažiť môžu atletické škôlky zapojené do projektu Detská atletika z Banskobystrického 

kraja. 

 

Organizácia a priebeh pretekov: 

Súťažiť môže viac štafiet z jednej atletickej škôlky. 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. 

Na celoslovenské finále Detského štafetového krosu postupujú prvé tri štafety z postupového 

kola. Atletická škôlka môže na finále postúpiť iba s jednou štafetou, v prípade že sa na prvých 

troch miestach umiestni viac ako jedno družstvo z jednej atletickej škôlky, postupuje do finále 

nasledujúce družstvo v poradí z inej atletickej škôlky.  

Finále Detského štafetového krosu sa uskutoční dňa 23.11.2019 v Betliari popri M-SR 

v cezpoľnom behu.   

 

Zloženie družstva: 

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

preukazov detí a mať ich k dispozícii v prípade potreby. 

Všetky zúčastnené deti musia byť registrované v Slovenskom atletickom zväze!!! 

Dieťa môže súťažiť iba za klub, v ktorom je registrovaný!!! 

 

Vekový limit: 



2 dievčatá - ročník narodenia 2008 a mladší 

2 chlapci - ročník narodenia 2008 a mladší 

 

Súťažná disciplína: 

Detský cezpoľný beh zmiešaných štafiet budú prebiehať štafetovou formou. Družstvo tvoria 

2 dievčatá a 2 chlapci (ročník narodenia 2008 a mladší) a súťaží sa v behu 4 x 500-600 m. 

Preteky prebiehajú nasledovne štafetovou formou: 

Chlapec 500 m 

Dievča 500 m 

Chlapec 500 m  

Dievča 500 m 

 

Odmeny: 

Pretekári na prvých troch miestach získajú diplom, odznak a vecnú cenu. Odmenení budú 4 

pretekári v rámci štafety. 

 

Oblečenie: 

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

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

K dispozícií budú šatne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prihláška 

 

 

 

DETSKÝ ŠTAFETOVÝ KROS 23.10.2019 

PRIHLÁŠKA 

odoslať na adresu ivan.cillik@umb.sk do 20.10.2019 

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

  

Kontaktná osoba:                                                                     

email:     

Mobil: 

  
 

  
Priezvisko Meno 

Registračné číslo 

v Membery Systéme SAZ 

DIEVČATÁ, ročník narodenia 2008 a mladšie 

1.        

2.       

CHLAPCI, ročník narodenia 2008 a mladší 

1.       

2.       


