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PROPOZÍCIE školských majstrovstiev okresu 

v ATLETIKE základných škôl  
školský rok 2015/2016 

  

Organizátor:   Kalokagatia – CVČ Trnava a MAŠ  A. Hajmássyho, Trnava 

Termín:   17. mája 2016 (utorok) 
   800 h. – 900 h.  prezentácia v zasadačke  AŠ 
   900 h.    porada vedúcich 
   945 h.     otvorenie 
   1000 h.   preteky 
Miesto:   Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho, Trnava, Hajdóczyho ul. 

Hlavný rozhodca:  Ľudmila HLAVÁČKOVÁ 

Riaditeľ pretekov: Mgr. Oľga HAJMÁSSYOVÁ 

Kategórie:  Žiaci a žiačky ZŠ nar. 1. 1. 2000 a mladší (žiaci osemročných gymnázií v jednom súťažnom 
ročníku môžu štartovať výlučne v jednej vekovej kategórii) 

Účastníci:   V každej kategórii štartujú max. 10-členné družstvá.  

Disciplíny: Chlapci : 60m, 300m, 1000m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou (150gr.), 
vrh guľou (4kg), štafeta 4x60m 
Dievčatá: 60m, 300m, 800m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou (150gr.), 
vrh guľou (3kg), štafeta 4x60m 

Hodnotenie:  Družstvá sú hodnotené podľa atletických bodovacích tabuliek, jednotlivci na základe 
umiestnenia. V jednej disciplíne sa započítavajú výkony dvoch najlepších z družstva, pričom 
 jeden pretekár môže štartovať v dvoch disciplínach a štafete. 

Postup:  Víťazné družstvo a najlepší jednotlivci, ak nie sú členmi súťažného družstva (netýka sa štafiet), 
postupujú na MK v atletike ZŠ – 7. júna 2016 v Trnave. 

Prihlášky:  Zasielajte do 10. mája 2016 na adresu : toth@atletikasvk.sk  Po tomto termíne nebudú 
prihlášky akceptované. V prihláške uveďte meno pretekára, dátum narodenia a disciplínu, 
v ktorej bude štartovať.  

Predpis:    Súťaží sa podľa pravidiel atletiky a tohto predpisu. Športovec môže súťažiť maximálne  
  v dvoch disciplínach a štafete. 

Úhrada:    Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. 

Poistenie:  Za zdravotný stav súťažiacich zodpovedá vysielajúca organizácia. Každý pretekár štartuje na 
vlastné zdravotné poistenie, preto je potrebné, aby mal pri sebe preukaz poistenca. 

POZOR!  Preteká sa na conipurovej dráhe (tartan), na ktorú je možno vstúpiť v tretrách s klincami  
do 6mm.  Organizátor nezodpovedá za prípadné straty osobných vecí počas súťaže. 

Informácie:  Lenka BARTKOVÁ,  033/3236 697 

Atletika ZŠ je súčasťou Trnavských športových hier  

          Mgr. Andrej HAVLÍK 
                riaditeľ K-CVČ 
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ČASOVÝ ROZPIS 
 

Majstrovstvá okresu v ATLETIKE ZŠ 
17. mája 2016 

 
 

800 - 900 PREZENTÁCIA 

900  PORADA VEDÚCICH 

945  OTVORENIE 

1000  60m R – D     výška – CH   kriket – CH  guľa – D 
      diaľka – D   
 
1015  60m R – CH             

1030  800m – D 

1045  1000m – CH 

1100  60m F – D   výška – D  kriket – D  guľa – CH 
      diaľka – CH  

1110  60m F – CH          

1120  300m – D 

1145  300m – CH 

1200  štafeta 4x60m – D 

1210  štafeta 4x60m – CH 

1300  VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV 
 
 

 

 



PRIHLÁŠKA na MO v atletike ZŠ 

 
ŽIACI 

Disciplína Meno a priezvisko Celý dátum 
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ŽIAČKY 

Disciplína Meno a priezvisko Celý dátum 
narodenia 

ŠKOLA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


