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PROPOZÍCIE 
OKRESNÉHO KOLA V ATLETIKE ZŠ, 8-ROČ. GYMNÁZIÍ 1.- 4.ROČ. 

PRE ŠK. ROK 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.máj 2019 
Dubnica nad Váhom 



 

PROPOZÍCIE  
OKRESNÉHO KOLA V ATLETIKE ZŠ, 

8-roč. gymnázií (1.- 4.roč.), PRE ŠK. ROK 2018/2019 
 

Vyhlasovateľ: MV SR 
 
Usporiadateľ: Okresný úrad Trenčín, AK Spartak  Dubnica n/V, 
                                           Centrum voľného času Dubnica n/V 
 
Termín: 14.máj 2019 (utorok), začiatok o 9:00hod                                                        
 
Miesto: Mestský štadión v Dubnici nad Váhom 
 
Riaditeľ pretekov:          Rastislav Hrbáček                     
 
Kategórie: Žiaci a žiačky ZŠ nar. 1.1.2003 a ml. 
 
Disciplíny: Chlapci: 60 m, 300 m, 1000 m, diaľka, výška, guľa (4 kg), kriket (150 g), 

4×60 m; 
 Dievčatá: 60 m, 300 m, 800 m, diaľka, výška, guľa (3 kg), kriket (150 g), 

4×60 m; 
 
Štartujú: Družstvá prihlásených škôl. 
 
Obmedzenie štartu: V každej kategórii môže za školu štartovať len jedno družstvo chlapcov 

a dievčat, ktoré tvorí maximálne 10 pretekárov. V jednej disciplíne za 
družstvo môžu štartovať 3 pretekári a 2  štafety. Pretekár môže štartovať  
najviac v dvoch disciplínach a štafete.  Pri 8-roč. gymnáziách môžu štartovať 
1-4.roč.  

 
Prihlášky: Súpisky je potrebné vložiť do 9.5.2019 cez školský portál  na: 

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

Prihláška jednotlivcov 
https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/377     
Prihlášky družstiev po disciplínach 
https://www.hrdosport.sk/Entries/CreateMulti/377     

 
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. 
 

http://www.skolskysport.sk/
https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/377
https://www.hrdosport.sk/Entries/CreateMulti/377
mailto:hrbacek@hrdosport.sk


 
 
Prezentácia:             od 8:00 – 8:45 hod. Po tomto čase nie je možné robiť zmeny. 
 
Podmienka účasti:  Súpiska s dátumom narodenia potvrdená riaditeľom školy. Každý účastník 

musí mať pri sebe Preukaz poistenca.  
 
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 2018/2019 a je súčasťou vyučovacieho 
procesu. 

 
Hodnotenie škôl: Družstvám sa zarátavajú v jednotlivých disciplínach 2 najlepšie výkony 

jednotlivcov a 1 štafety, ktoré sa  hodnotia podľa bodovacích tabuliek. 
Poradie družstva sa určí podľa súčtu bodov získaných v jednotlivých 
disciplínach, zvlášť pre každú kategóriu. V prípade rovnosti bodov rozhoduje 
o umiestnení počet prvých, prípadne ďalších miest. 

 
Postup: Na krajské kolo postupuje víťazné družstvo a víťazný jednotlivec, ak nie je 

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



 

ČASOVÝ ROZPIS: 
 
  9:00 Otvorenie 

  9:10  výška CH diaľka D 

  9:15 60 m R D guľa D kriket CH 

  9:40 60 m R CH 

10:10 1000 m CH 

10:40 60 m F D výška D diaľka CH 

10:45 60 m F CH guľa CH kriket D 

11:10 800 m D 

11:40 300 m CH 

12:00 300 m D 

12:25 4×60 m CH 

12:45 4×60 m D 

13:30 Vyhlásenie výsledkov družstiev 


