
 
 

    
 

PROPOZÍCIE 

DETSKÉ ATLETICKÉ HRY 
                                                                 

 

Organizátor: ZŠ E.M.Šoltésovej v Krupine v spolupráci so 

Slovenským atletickým zväzom 

Miesto: Športová hala, Krupina 

Termín: 11.12.2019  

Riaditeľ pretekov: Veronika Ľašová 

Technické zabezpečenie:  

Prihlášky: zasielajte emailom na adresu lasova@atletika.sk najneskôr tri dni pred začiatkom 

súťaže s nasledujúcimi údajmi: 

- priezvisko, meno a rok narodenia všetkých pretekárov 

- presný názov a poštovú adresu školy/atletickej škôlky 

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

 

Formulár prihlášky, ktorý je nutné použiť, je uvedený nižšie. 

Na preteky je potrebné priniesť formulár prihlášky potvrdený riaditeľom školy (platí pre 

ZŠ). 

 

Program:  08:30 – 8:50 hod prezentácia škôl  

   09:00 hod  slávnostné otvorenie 

09:10 hod  začiatok súťaží   

                       11:30 hod   predpokladané ukončenie súťaží 

                        12:00 hod   vyhlásenie výsledkov 

 

Organizácia a priebeh pretekov: 

Zúčastniť sa môžu atletické škôlky zapojené do projektu Detská atletika i základné školy 

z mesta Krupina a okolia, ktoré budú spoločne vyhodnotené. Súťažiť bude môcť prvých 20 

prihlásených družstiev. 

Zloženie družstva:  

6 členné družstvo (3 chlapci a 3 dievčatá) zložené zo žiakov 1. stupňa ZŠ (1. – 2. ročník ZŠ) a 

6 členné družstvo (3 chlapci a 3 dievčatá) zložené zo žiakov 1. stupňa ZŠ (3. – 4. ročník ZŠ), 1 

vedúci družstva, ktorý doprevádza svoje družstvo na ploche po celý čas súťaže. Je nutné 

priniesť so sebou kópiu zdravotných preukazov detí a mať ich k dispozícii v prípade potreby. 

 

Vekový limit a obmedzenia: 

Deti navštevujúce 1.st ZŠ 

3 dievčatá – žiačky 1. – 2. ročníka ZŠ, 3 chlapci – žiaci 1. – 2. ročníka ZŠ 

3 dievčatá – žiačky 3. – 4. ročníka ZŠ, 3 chlapci – žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ 

 

 

Odmeny:  Prvé tri družstvá získajú diplomy, medaily a vecné ceny. 

Občerstvenie: Počas súťaže bude zabezpečený pitný režim. 



 
 
 

    
 

Oblečenie: Športové oblečenie, športové tenisky. Členovia každej zúčastnenej školy 

by mali súťažiť v jednotných tričkách školy. 

 

Súťažné disciplíny:  

• 3 – min vytrvalostný beh 

• štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky 

• prekážková dráha 

• odhod medicimbalu vzad cez hlavu 

• skok znožmo štafetovou formou 

• skoky cez švihadlo 

 

Hodnotenie: 

Preteky prebiehajú na maximálne šiestich 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. 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 tým stanovia 

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

bodovej rovnosti vyhráva družstvo, ktoré malo hodnotnejšie výsledky v jednotlivých 

disciplínach (t.j. dosiahlo viac 1. miest, príp.2. miest atď.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    
 

Formulár prihlášky: 

 

Na základe čl. 13 a čl. 14 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej 

len „Nariadenie“) vám poskytujeme informáciu o spracúvaní osobných údajov. 

Informujeme vás, že počas podujatia budú Organizátorom vyhotovované obrazové a obrazovo‐

zvukové záznamy účastníkov. Obrazové a obrazovo‐zvukové materiály budú použité výhradne na 

propagáciu podujatia, atletiky a práce  SAZ.  

Účel spracúvania je vyhotovovanie obrazového a obrazovo‐zvukového záznamu zo športového 

podujatia. Tieto záznamy môžu byť publikované pre interné účely Slovenského atletického zväzu 

prostredníctvom časopisu Atletika, ako aj na verejnú propagáciu športového podujatia, na webstránke 

SAZ a Detská atletika a prostredníctvom sociálnych médií: Facebook, Twitter, Instagram a Youtube, 

ktoré Slovenský atletický zväz a Detská atletika využíva k propagácii svojich aktivít. 

Organizátor športového podujatia neberie žiadnu právnu zodpovednosť za obrazové a obrazovo‐

zvukové záznamy vyhotovené a uverejnené inými osobami ako je Slovenský atletický zväz alebo 

projekt Detská atletika. 

                                                                          ------------------------------------ 

                                                                                                          Podpis vedúceho družstva 

DETSKÉ ATLETICKÉ HRY 2019 
PRIHLÁŠKA 

odoslať na adresu lasova@atletika.sk do 8.12.2019 

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

  

Kontaktná osoba:                                                                     

email:     

Tel. číslo: 

  
Priezvisko Meno 

Rok 
narodenia 

Ročník 
ZŠ 

 

3 DIEVČATÁ 

1.        
                                                                      

2.       
  

3.       
  

3 CHLAPCI 

1.       
  

2.       
  

3.       
  


