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PROPOZÍCIE  
OKRESNÉHO KOLA V 4-BOJI MLADŠÍCH ŽIAKOV A ŽIAČOK, 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 
 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra SR 
 
Usporiadateľ: Okresný úrad Trenčín, AK Spartak  Dubnica nad Váhom, Centrum voľného 

času Dubnica nad Váhom 
 
Termín: 3.máj 2022 (utorok), začiatok o 9:00hod                                                        
 
Miesto: Mestský štadión v Dubnici nad Váhom 
 
Hlavní funkcionári: Riaditeľ pretekov:          Zuzana Rajcová                     
 Hlavný rozhodca: Peter Ďuriš 
 
Kategórie: Žiaci a žiačky základných škôl 2. stupeň — žiaci 5., 6. a 7. tried a príslušné 

ročníky viacročných gymnázií.  
Pre účasť žiaka v súťaži je nutné splniť nasledujúce dve podmienky:  
- musí byť žiakom 5., 6. alebo 7. triedy ZŠ alebo príslušných ročníkov 

viacročných gymnázií,  
- žiaci musia byť narodení v roku 2008 alebo mladší.  
- Obe podmienky musia byť splnené súčasne. 

 
Disciplíny: Chlapci: 60m, skok do diaI'ky, hod raketkou Nerf Vortex, 1000m 
 Dievčatá: 60m, skok do diaI'ky, hod raketkou Nerf Vortex, 600m 
 
Prihlášky: Súpisky je potrebné vložiť do 2.5.2022 cez školský portál  na: 

www.skolskysport.sk  
a prihlásiť sa aj cez formulár na tejto adrese:     

Prihláška jednotlivo 
https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/627   
Prihlášky družstiev po disciplínach 
https://www.hrdosport.sk/Entries/CreateMulti/627  

 
Nezeregistrovanie cez formulár a taktiež súpisky, ktoré nebudú vložené na 
školský portál, nebudú akceptované !!!  
V prípade, že sa vám nebudú dať vložiť súpisky na portál hrdosport.sk, 
kontaktujte Rastislav Hrbáček, mobil: 0903568022, email: 
hrbacek@hrdosport.sk   
Prosíme nezabudnúť sa zaregistrovať cez formulár z dôvodu prípravy štartoviek 
a organizátor nemá potrebné informácie o počte pretekárov a vedúcich.  

                                       Prihlášky po termíne neakceptujeme!  

 Súpiska z portálu slúži ako prezenčná listina. 
 
Prezentácia:             od 8:00 – 8:45 hod. Po tomto čase nie je možné robiť zmeny. 
 

http://www.skolskysport.sk/
https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/627
https://www.hrdosport.sk/Entries/CreateMulti/627
mailto:hrbacek@hrdosport.sk


Podmienka účasti:  Súpiska s dátumom narodenia potvrdená riaditeľom školy. Každý účastník 
musí mať pri sebe Preukaz poistenca.  

 
Bodovanie: 1.miesto =20b, 2.miesto =19b, 3.miesto =18b, …. 20.miesto = 1b, 

21.miesto – xx.miesto = 0b )  
 Jeden súťažiaci môže získať maximálne 80 bodov. Musí absolvovať 

všetky 4 disciplíny (hod Nerf Vortexom, 60m, skok do diaľky, 600m - 
žiačky/ 1000m – žiaci)  

 V prípade bodovej rovnosti vyhráva jednotlivec, ktorý mal lepšie celkové 
umiestnenie v jednotlivých disciplínach (t.j. dosiahol viac 1.miest, príp. 
2. miest, atď.) Ak aj napriek tomu nie je možné určiť víťazného 
jednotlivca, rozhodovať bude dosiahnutý čas v disciplíne 60m.  

 Vo všetkých kolách súťaže majú pretekári v disciplínach skok do diaľky a 
hod raketkou Nerf Vortex štyri súťažné pokusy z ktorých sa najlepší 
pokus počíta do celkového hodnotenia. 

 
Postupový kľuč:   Do krajského finále postupujú prví traja jednotlivci z okresného kola v 

každej kategórií. Do republikového finále postupujú prví traja jednotlivci 
z krajských kôl. 

 
Technické ustanovenie: Dráha je šesťprúdová s umelým povrchom. Rozbežiská na skok do výšky, 

diaľky a kriket sú pokryté umelým povrchom. Kruh na vrh guľou je betónový. 
 
Poistenie:                    Za zdravotný stav pretekárov zodpovedá vysielajúca škola. Vedúci družstva sa  

riadia podľa platných bezpečnostných predpisov pre rezort školstva. Súťaž je 
organizovaná v zmysle POP pre rok 2021/2022 a je súčasťou vyučovacieho 
procesu. 

 
Cestovné:  Cestovné hradí vysielajúca organizácia. 
 
Zdravotná služba: Každý pedagogický dozor zodpovedá za svojich žiakov. 
                                           Služba nie je zabezpečená. 
 
Dôležité: Tretry môžu mať najviac 6 mm klince.   
 
Záverečné ustanovenia: Preteká sa podľa platných  pravidiel atletiky a týchto propozícií. 
 



 

ČASOVÝ ROZPIS: 
 
  9:00 Otvorenie 

  9:10 60 m  D diaľka CH 

  9:40 60 m CH  hod Vortexom D 

10:30  diaľka D 

10:40   hod Vortexom CH 

11:20 600 m D 

11:40 1000 m CH 

12:00 Vyhlásenie výsledkov družstiev 


