PROPOZÍCIE
Krajského KOLA V ATLETICKOM ŠTVORBOJI ŽIAČOK A ŽIAKOV ZŠ
pre školský rok 2021/2022
Vyhlasovateľ:
Organizátor:
Termín a miesto
konania:
Kategória:
Účastníci:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
CVČ, A. Kmeťa 22, 036 01 Martin – z poverenia RÚ ŠS Žilina
25. máj 2022 (streda), prezentácia: 9,30-10,00 hod.
Atletický štadión pri Spojenej škole v Martine
Žiačky a žiaci ZŠ narodení od 1.1.2008 do 31.12.2011.
Školy prihlásené cez portál www.sutaze.skolskysport.sk.
Žiačky a žiaci musia súčasne spĺňať nasledujúce podmienky:
1/ musia byť žiakmi 5., 6. alebo 7. ročníka ZŠ,
2/ musia byť narodení v r. 2008 alebo mladší.

Podmienka účasti:

Škola vloží súpisky cez www.sutaze.skolskysport.sk a tiež
do
https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/596
(v
prípade
problémov s prihlásením kontaktovať Rastislava Hrbáčka, 0903 568 022,
hrbacek@hrdosport.sk) do utorka, 24. mája 2022, do 10,00 hod.
Počet účastníkov (na stravu) oznámte aj na smidtova@pobox.sk alebo 0907
390 731

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované.
Všetci žiaci uvedení na súpiske danej školy sú povinní na vyžiadanie predložiť
pri prezentácii originál preukazu poistenca.

Prezentácia:

Súťažné disciplíny:

Bodovanie:

25.5.2022 od 9,30 do 10,00 hod. v mieste konania podujatia. Pri
prezentácii odovzdá vedúci družstva súpisku tímu s uvedením mena, priezviska
a dátumu narodenia – vytlačenú cez portál www.sutaze.skolskysport.sk a
podpísanú vedením školy.
Každý súťažiaci musí absolvovať všetky 4 disciplíny:
1/ šprint na 60 m,
2/ beh na 600 m (žiačky) / 1.000 m (žiaci),
3/ skok do diaľky = 3 pokusy,
4/ hod Nerf Vortexom = 3 pokusy za sebou
Výkony jednotlivcov sú bodované v
umiestnenia nasledovne:
1. miesto = 20 b.
2. miesto = 19 b.
3. miesto = 18 b., ... 20. miesto = 1 bod.

každej

disciplíne

podľa

Jeden súťažiaci môže maximálne získať 80 bodov. V prípade bodovej rovnosti
vyhráva jednotlivec, ktorý mal lepšie umiestnenie v jednotlivých disciplínach
(viac 1., príp. 2. miest); ak napriek tomu nie je možné určiť víťaza, rozhodne
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dosiahnutý čas v disciplíne šprint na 60 m.
Pomôcky:
Ceny:
Protesty:
Organizačný štáb:

Časový program:

Financovanie:

Poistenie:

Organizátor zabezpečí stopky, meracie pásmo a šípky Nerf Wortex.
Jednotlivci na prvých troch miestach získajú diplom a medailu.
Do 15 minút po skončení disciplíny s vkladom 10,- € organizátorovi.
Riaditeľka pretekov: Elena Šmidtová
Technický riaditeľ: Dušan Machník
Vedúci rozhodca: Marián Kalabus
10:00 Otvorenie
10:10 60 m Dievčatá
diaľka Chlapci
10:40 60 m Chlapci
hod Vortexom Dievčatá
11:30 diaľka Dievčatá
11:40 hod Vortexom Clapci
12:20 600 m Dievčatá
12:40 1000 m Chlapci
13:00 Vyhlásenie výsledkov družstiev
Súťaž je organizovaná na náklady vysielajúcej organizácie.
Občerstvenie (stravu) zabezpečí organizátor.
Pitný režim je zabezpečený z centrálneho zdroja pitnej vody.
Účastníci štartujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník musí mať
so sebou preukaz poistenca. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť
účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za dodržiavanie organizačných
pokynov k súťaži zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej školy.
Špeciálna atletická obuv (tretry) je povolená.

Iné:

Zdravotná služba:

Upozornenie:

Kontaktná osoba:
Odborný garant
súťaže:

Školská športová súťaž sa v čase pandemickej situácie organizuje v zmysle
nariadení ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného
zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Viac informácii na webovom
sídle ÚVZ SR.
Zabezpečí organizátor podujatia.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu
organizátor oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich. Za odložené veci

organizátor nezodpovedá!

Pri neospravedlnenej neúčasti družstva je organizátor oprávnený požadovať
úhradu vynaložených nákladov.
PaedDr. Elena Šmidtová, smidtova@pobox.sk,
mobil:0907 390 731
Iveta Putalová, Slovenský atletický zväz.

V Martine, 18.05.2022
Mgr. Alena Leštinská, v.r.
riaditeľka CVČ, Martin
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