
 

DETSKÝ ŠTAFETOVÝ KROS 

FINÁLE 

(roč. 2008 a mladší ) 
 

Organizátor: Slovenský atletický zväz 

 
Miesto: Betliar, Anglický park kaštieľa Betliar 

 
Termín: 23.11.2019 so začiatkom o 10:00 hod. 

 
Riaditeľ pretekov:   Monika Ťažárová 

                                          detskaatletika@atletika.sk 

Prihlášky: do 20. novembra 2019 mailom na 

detskaatletika@atletika.sk  

                                     Prihlášky treba zasielať s nasledujúcimi údajmi: 

- priezvisko, meno a registračné číslo v MEMBERY systéme. 

- 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 €. 

 
 DOLEŽITÉ   UPOZORNENIE:   PRETEKÁR   SMIE   NASTÚPIŤ   IBA   NA JEDNU 

 DISCIPLÍNU  POČAS  DŇA,  T.J.  NIE  JE  DOVOLENÉ  NASTÚPIŤ  NA  DETSKÝ 

 ŠTAFETOVÝ KROS A TIEŽ NA VLOŽENÉ PRETEKY V KATEGÓRII 

 NAJMLADŠIE ŽIACTVO!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 
PROPOZÍCIE 
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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. Registračné číslo je možné nájsť aj na web stránke 

www.atletika.sk →Registrovaní členovia. 

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

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

        

        Program: 

do 9:30 hod prezentácia štafiet v stane Detskej atletiky 

10:00 hod štart pretekov 

 

Pozvané atletické škôlky: 

Finále Detského štafetového krosu sa môžu zúčastniť nasledovné atletické škôlky zapojené do 
projektu Detská atletika, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach v rámci krajských 
postupových kôl: 

 

Bratislavský kraj: 

Šport hrou Bratislava 

ŠTK Pezinok 

ZŠ Jána Kupeckého Pezinok 

AC Malacky  

 

Nitriansky kraj: 

AC Nové Zámky 

DAK Tlmače 

AC Stavbár Nitra 

Trenčiansky kraj: 

AK Spartak Dubnica. n. Váhom 

CVČ Brezová pod Bradlom 

Slávia ŠG Trenčín 

 

Trnavský kraj: 

Funny Athletics 

Pohybko Sereď 

AK-Bojničky

Prešovský kraj: 

Šport hrou Prešov 

ZŠ Terňa 

AC Run is Fun Prešov 

 

 

Žilinský kraj: 

AKAZA Žilina  

ŠK Juventa Žilina 

MKŠS AK Kysucké 

nové mesto 

Košický kraj: 

ALK Moldava nad Bodvou  

ŠŠAK Malá Ida 

ZŠ M.R. Štefánika 

Trebišov 

 

Banskobystrický kraj: 

APD UMB Banská Bystrica 

BŠK Banská Bystrica 

DANICA Zvolen 

       Organizácia a priebeh pretekov: 

Súťažiť môže jedno družstvo z každej atletickej škôlky. 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. 

 

 

http://www.atletika.sk/


 

 

Prezentácia na disciplínu: 

Pretekári sa najneskôr 15 minút pred začiatkom prezentácie sústredia na mieste. Zhromaždenie 

bude vedľa kancelárie pretekov a odtiaľ budú asistentom štartéra odvedení na miesto štartu 10 

minút pred samotným štartom. 

 

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. Zloženie družstva nemusí byť rovnaké 

ako pri postupovom kole. 

Všetky zúčastnené deti musia byť v čase pretekov registrované v Slovenskom atletickom 

zväze! 

 

Šatne: 

V stane Detskej atletiky 

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 m. 
Preteky prebiehajú nasledovne štafetovou formou: 

Chlapec 500 m 
Dievča 500 m 

Chlapec 500 m 

Dievča 500m 

Odmeny: 

Pretekári na prvých troch miestach budú odmenení. Odmenení budú 4 pretekári v rámci 

družstva. 
 

Vyhlásenie výsledkov: 

Bude prebiehať priebežne. 

 

Oblečenie: 

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

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

umiestnené v tribúne štadióna, slúžia na prezliekanie a sprchovanie. Usporiadateľ neručí za 
prípadné straty. 

 

Doprava: 

Všetkým zúčastneným štafetám bude preplatené cestovné. V prípade využitia osobného 

automobilu budú náklady na dopravu preplatené v počte maximálne dvoch osobných 

automobilov/štafeta. V prípade využitia iného dopravného prostriedku, napr. mikrobusu, bude 

cestovné preplatené iba do výšky dvoch osobných automobilov. 
 

Ubytovanie: 

Zúčastneným štafetám z Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho, 

Banskobystrického, Žilinského kraja bude preplatené ubytovanie vo výške 10 €/dieťa  

(t.j. 40 €/štafeta + 10 € tréner), teda do maximálnej výšky 50 €/štafeta. 



Prihláška 

 

DETSKÝ ŠTAFETOVÝ KROS FINÁLE 23.11.2019 
PRIHLÁŠKA 

odoslať na adresu: detskaatletika@atletika.sk  
           do 20.11.2019 
Názov a adresa atletickej škôlky (píšte len ulicu, číslo, mesto/obec): 

 

Kontaktná osoba: 

email: 

Mobil: 

 

 Priezvisko Meno 
Registračné číslo v Membery 

Systéme 

DIEVČATÁ, ročník narodenia 2008 a mladšie 

1. 
   

2. 
   

CHLAPCI, ročník narodenia 2008 a mladší 

1. 
   

2. 
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