
  
 

 

 

 

 

Krajského kola „Hľadáme nových olympionikov 2016“ 

VÚC  Bratislava 

      
 

Termín a miesto konania 

16. júna 2016 o 10.00 hod.,  Bratislava – Mladá Garda, atletický štadión  

 

Usporiadateľ 

Slovenský atletický zväz v spolupráci s AZB, MAC Rača a olympijský klub Bratislava   

 

Hlavní funkcionári  

Zodpovedná osoba: Jana Floreková, tel. 0944 244370, email:  florekovajana@gmail.com 

Za Bratislavu : Mgr. Dušan Štancel, tel. 0944 348448, email:  stancel.dusan@gmail.com  

 

Štartujú 

Žiaci a žiačky ročník narodenia 2003 a mladší. V jednotlivých disciplínach súťažia za školu 

v družstve dvaja pretekári, do súťaže sa počíta najlepšie umiestnenie 1 chlapec a 1 dievča. Súťažiaci 

môžu štartovať v individuálnej disciplíne, ale aj štafete.  

 

Prihlášky 

Prihlášku pretekárov vykonajú učitelia ZŠ, poprípade osobní tréneri žiakov do 14.06.2016 (utorok) 

prostredníctvom emailu na florekovajana@gmail.com a  stancel.dusan@gmail.com , prípadne 

priamo na mieste najneskôr 1 hod. pred štartom prvej disciplíny.  

 

Prihlášku treba zasielať s nasledujúcimi údajmi: 

- priezvisko, meno  

- dátum  narodenia  

- názov školy, ktorú žiak navštevuje   

- disciplína, ktorej sa žiak zúčastní 

Propozície 
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Prezentácia 

Prezentácia škôl bude prebiehať pri vchode na štadión do 10:00 

 

Šatne – len na prezlečenie 

Budú k dispozícii v budove  štadióna zvlášť pre dievčatá, zvlášť pre chlapcov, bez možností úschovy 

vecí. Usporiadateľ za odložené veci v šatni a na štadióne – nezodpovedá.  

 

Občerstvenie 

Každý účastník si občerstvenie zabezpečí sám.  

 

Oblečenie 

Každý pretekár môže súťažiť len v športovom oblečení. Je možné použiť atletické tretry. 

V štafetovom behu je nutné, aby každý člen štafety mal jednotný dres danej školy. 

 

Disciplíny 

Žiaci  2003 a mladší  1000 m, 4x60 m 

Žiačky  2003 a mladšie   600 m, 4x60 m 

 

Program 

9:00 – 10:00   prezentácia škôl, dohlasovanie pretekárov  

10:30   začiatok súťaží 

10.30   beh chlapcov na 1.000 m 

10.45   beh dievčat na 600 m 

11.00   beh chlapcov na 4 x 60 m 

11:15   beh dievčat na 4 x 60 m 

11:45   vyhlásenie výsledkov 

 

Odmeny 

Pretekári na 1. – 3.mieste budú odmenení diplomom, pohárom a medailou. Štafetové tímy na 1. – 

3.mieste budú odmenené diplomom, pohárom a medailou pre každého člena štafety. 

Víťazné družstvo získa pohár, družstvá na 1. – 3. mieste obdržia diplom. Družstvá na  1.– 3. mieste 

budú odmenené finančnými poukážkami na nákup športových potrieb za 1. miesto 50 €, 2. miesto 30 

€, 3. miesto 20 €. 

 

Celoslovenské finále:  

Bude sa konať v Dubnici nad Váhom v rámci finále Atletickej ligy 2016 dňa  10. septembra 2016. 

Zúčastnia sa ho 3 najlepší chlapci a 3 najlepšie dievčatá, 1 chlapčenský a 1 dievčenský štafetový tím 

z jednotlivých krajských súťaží a 3 chlapci, 3 dievčatá, ktorých na základe výsledkov môžu vybrať 

usporiadatelia (spolu max. po 27 chlapcov a 27 dievčat).   

 

Úhrada 

Účastníci krajských kôl využijú bezplatnú vlakovú dopravu. 

 

Informácie o priebehu súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.atletikasvk.sk 

a na Facebooku - Hľadáme nových olympionikov 2016. 

 

http://www.atletikasvk.sk/

