Okresný úrad, odbor školstva Prešov, Školský úrad Poprad,
Základná škola s materskou školou, Jarná, Poprad

PROPOZÍCIE
okresného kola v atletike žiakov a žiačok základných škôl v šk. roku 2018/2019
A/ Všeobecné ustanovenia:
Vyhlasovateľ:
Organizátor:
Termín:

MŠVVaŠ SR
ZŠ s MŠ Jarná Poprad
21. máj 2019 (utorok) dievčatá o 8:00 hod.
22. máj 2019 (streda) chlapci o 8:00 hod.
Miesto súťaže:
atletický štadión ZŠ s MŠ Jarná Poprad
Riaditeľ súťaže:
Mgr. Ján Brndiar
Hlavný rozhodca:
Mgr. Ján Košťálik
Organizačný výbor:
Mgr. Dušan Kawasch
PaedDr. Erika Lišková
Inf.: 7743910, 0911 774 391
Štartujú:
žiaci a žiačky základných škôl a 8r. gymnázií okresu Poprad narodení
1.1.2003 a ml.
Disciplíny:
žiačky - 60m, 300m, 800m, diaľka, výška, guľa (3 kg), 4 x 60m
žiaci - 60m, 300m, 1000m, diaľka, výška, guľa (4 kg), 4 x 60m
Ekonomické zabezpečenie: Náklady hradí organizátorská škola, na základe dohody s OÚ OŠ Prešov.
Cestovné hradí vysielajúca škola. Organizátor ďalej hradí technické
zabezpečenie, medaily a pitný režim.
B/ Technické ustanovenia:
Prezentácia:
Prihlášky:

Pravidlá:
Výstroj:

Podmienky účasti:

od 7.30 do 8.30 hod. v kancelárii pretekov na ZŠ Jarná Poprad.
zasielajú školy povinne v elektronickej podobe na prihláške, ktorá je
v prílohe na email usporiadateľskej školy: dukatv@gmail.com, najneskôr do
17.5.2019 do 12,00 h ! Do toho termínu školy zavesia súpisku aj na portál
www.skolskysport.sk. Písomnú súpisku družstva, vygenerovanú z portálu,
podpísanú účastníkmi a potvrdenú riaditeľstvom školy odovzdajú vedúci
družstiev pri prezentácii! Po zaslaní elektronickej prihlášky je možné
elektronicky do 20.5.19 do 12,00 h. odoslať, alebo pri prezentácii písomne
odovzdať, mimoriadne odhlášky na priloženom tlačive „Odhlášky...“!
súťaží sa podľa pravidiel atletiky IAAF a týchto propozícií.
Družstvá sú hodnotené podľa bodovacích tabuliek, jednotlivci na základe
umiestnenia.
športové oblečenie a obuv nutné! Rovnako je potrebné mať nepremokavú
vetrovku alebo pršiplášť pre prípad dažďa. Kopačky akéhokoľvek typu
a značky sú zakázané! Tretry s max. dĺžkou klincov do 6 mm! Skokani do
výšky musia mať obuv do telocvične, pretože sektor bude v telocvični!
Za základnú školu môže štartovať jedno družstvo chlapcov / max. 10 /
a jedno družstvo dievčat / max. 10 /, jeden pretekár môže štartovať najviac
v dvoch disciplínách a štafete (z toho vyplýva aj možnosť zostavenia dvoch
štafiet z družstva), v jednej disciplíne môžu štartovať za školu najviac dvaja
pretekári, ich výkony sa zaratúvajú do súťaže družstiev. V prípade, že škola
nemôže zostaviť kompletné atletické družstvo, do okresného kola môže
prihlásiť jednotlivcov.

Protesty:

do 15 minút po skončení disciplíny, písomne do rúk hlavného rozhodcu
s vkladom 10,- €
na krajské kolo 5.6.2019 v Prešove postupujú víťazné družstvá chlapcov
a dievčat a víťazní jednotlivci, ak nie sú členmi víťazného družstva.

Postup:
C. Rôzne ustanovenia:

1. Za zdravotný stav pretekárov zodpovedá vysielajúca škola, prípadné poistenie je na rozhodnutí a plne
v kompetencii vysielajúcej školy. Organizátor zabezpečí lekárničku a prvú pomoc. Každý pretekár si
prinesie preukaz poistenca.
2. Disciplinárne priestupky a priestupky voči pravidlám rieši hl. rozhodca, odvolania voči nim alebo
priestupky nad rámec kompetencie rozhodcu rieši disciplinárna komisia v zložení riaditeľ súťaže,
hlavný rozhodca a organizátor – Mgr. Dušan Kawasch, v súlade s disciplinárnym poriadkom SAŠŠ
akceptovaným MŠVVaŠ SR. Okresnou disciplinárnou komisiou je OR SAŠŠ, alebo ňou vytvorená
skupina odborníkov.

Mgr. Ján Brndiar
riaditeľ školy

Mgr. Lukáš Tóth
MsÚ Poprad
odbor školstva, mládeže a športu

ČASOVÝ ROZPIS
Okresného kola v atletike žiakov ZŠ 21.5.19
7.30 – 8.30
8,45
9.00
10.00
10.30
12.00
12.30

Prezentácia
Otvorenie súťaže
60m R CH
300m CH
60m F CH
1000m CH
4 x 60m CH

výška CH

guľa CH

diaľka CH

ČASOVÝ ROZPIS
Okresného kola v atletike žiačok ZŠ 22.5.19
7.30 – 8.30
8.45
9.00
10.00
10.30
12.00
12.30

Prezentácia
Otvorenie súťaže
60m R D
300m D
60m F D
800m D
4 x 60m D

výška D

guľa D

diaľka D

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu, prípadne zníženia počtu pokusov na 2+2 vo finále v skoku do diaľky,
hodoch a vrhoch v prípade veľkého počtu prihlásených pretekárov v týchto disciplínach. Body finalistom v behu na 60m sa
započítavajú za lepší čas dosiahnutý v R alebo vo F.

