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P R O P O Z Í C I E 
XVI. ročníka 

súťaže škôl v atletike 
„Memoriál Mgr. Marty Herdovej“ 

 
Vyhlasovateľ: Mesto Dubnica nad Váhom 
 
Usporiadateľ: Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom 
 Centrum voľného času Dubnica nad Váhom 
 
Podporovateľ   súťaže:           Hermes Group, s.r.o.  Dubnica nad Váhom 
 
Termín: streda 5. jún 2019,   začiatok o 945 hod. 
 
Miesto konania: Mestský štadión v Dubnici nad Váhom 
 
Hlavní funkcionári: Riaditeľ pretekov Rastislav Hrbáček 
               Technický riaditeľ  Peter Ďuriš 
               Hlavný rozhodca Dušan Chatrnúch 
 
Účastníci: Žiaci základných škôl a osemročných gymnázií okresu Ilava 

a družobných miest Vác a Otrokovice   
 
Kategória:                                Mladší žiaci a žiačky s dátumom nar. od 1.1.2006 a ml.  
                                            
Disciplíny:                              60 m, 600 m ,diaľka, výška, kriket, 4 x 60 m 
 
Hodnotenie škôl: Za umiestnenie pretekárov na 1.-10. mieste v jednotlivých disciplínach 

sa škole pridelia body systémom 11,9,8,...1 bod. Víťazom sa stane škola 
s najvyšším celkovým počtom bodov. 

 
Obmedzenie štartu:               Za školu môžu v každej disciplíne štartovať maximálne 3 pretekári a 

jedna štafeta. Jeden pretekár môže súťažiť najviac v dvoch disciplínach 
a v štafete. 

 
Ceny:                                     Pretekári na 1.-3. mieste v jednotlivých disciplínach obdržia diplomy a 

medaile. Zúčastnené školy budú odmenené pohármi. 
 
Prihlášky:                               Žiakov a žiačky prihlasujete na stránke: 

Prihláška jednotlivo 
https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/376     
Prihlášky po disciplínach hromadne 
https://www.hrdosport.sk/Entries/CreateMulti/376     

                                                 Zoznam žiakov posielate na e-mail zuzana.rajcova@gmail.com tak, aby 
bol doručený najneskôr do 31. mája 2019 do 12,00 hod.  

                                                 Po tomto termíne prihlášky nebudú akceptované a pre  súťažiacich  
nebude zabezpečené občerstvenie!!! 

https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/376
https://www.hrdosport.sk/Entries/CreateMulti/376
mailto:zuzana.rajcova@gmail.com


Prezentácia: V deň pretekov vo vestibule starej tribúny v čase od 8,00 do 9,00 hod. 
môžu vedúci jednotlivých družstiev vykonať úpravu zaslaných 
prihlášok. 

 
Technické ustanovenia: Preteky sa uskutočnia na atletickej dráhe a v sektoroch s umelým 

povrchom, pretekári môžu použiť obuv s maximálnou dĺžkou klincov 6 
mm. 

 
Záverečné ustanovenia: Za zdravotný stav súťažiacich zodpovedá vysielajúca škola. Preteká sa 

podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.  
                                                Šatne budú zabezpečené na štadióne, slúžia len na prezlečenie 

pretekárov, usporiadateľ nezodpovedá za prípadné straty. 
 

 
Rastislav Hrbáček 

prezident 
AK Spartak Dubnica nad Váhom 

 
 
 

                                               

        Č a s o v ý   r o z p i s 
 

  9,45 Otvorenie 

10,00                              diaľka MD     výška MCH         kriket MD 

10,10 60 m MD R 

10,20 60 m MCH R 

10,40 600 m MD 

11,00 60 m MCH F          kriket MCH 

11,10 60 m MD F 

11,20 600 m MCH            diaľka MCH     výška MD 

11,40 4 x 60 m MD  

11,50 4 x 60 m MCH          

12,30 Vyhlasovanie celkových výsledkov škôl 


