REGISTRÁCIA
Informácie pre kluby alebo ZŠ k projektu Detská atletika
Slovenský atletický zväz (SAZ) zverejnil výzvu o zapožičanie atletickej súpravy atletickým
oddielom, športovým klubom a základným školám, ktoré zaregistrujú 30 členov vo veku 5 –
11 rokov do SAZ-u. Atletická súprava obsahuje:
Žinenka na skok do diaľky
1 ks
Detská raketa „Vortex“
4 ks
Penové prekážky
8 ks
Loptička so stuhou
3 ks
Farebný penový nadstavec
1 ks
Reakčná lopta
8 ks
Frekvenčný rebrík
2 ks
Loptička plnená pieskom
12 ks
Kužele s otvormi
18 ks
Štafetový kolík
4 ks
Méty
40 ks
Štafetový krúžok
3 ks
Kopula (multi)
8 ks
Švihadlá (2 m)
6 ks
Tyč
8 ks
Lano na preťahovanie
1 ks
Úchytky na tyč
10 ks
Žinenka
1 ks
Kruh (50 cm)
3 ks
Stopky
1 ks
Penová lopta (200 mm)
2 ks
Taška
2 ks
Medicinbal (1 kg)
2 ks
Penový oštep
4 ks

Fotografia atletickej súpravy
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V prípade záujmu Vašej školy o zapožičanie atletickej súpravy treba postupovať
nasledovne:

 ✓ organizácia atletického krúžku v rozsahu minimálne 1 x týždenne vo Vašej škole
✓
nábor detí do atletického krúžku - vyplnená prihláška so súhlasom zákonného
zástupcu, že deti budú registrované v SAZ. Prihlášku si viete stiahnuť

www.detskaatletika.sk/prekluby alebo si ju viete vytvoriť aj vlastnú, je to dobrovoľné.
✓ registrácia ZŠ do SAZ – je potrebné aby ste si prečítali Registračný poriadok SAZ,
ktorý nájdete na web stránke www.detskaatletika.sk v spodnej časti v priečinku „na
stiahnutie“. K registrácii potrebujete:
Názov právnickej osoby, ktorá klub zastrešuje:
Názov klubu:
IČO :
(Doložiť taktiež potvrdenie o pridelení IČO)
Sídlo:
Adresa –poštová, elektronická:
Dve kontaktné osoby, adresy, kontakt:
Predpokladaný počet členov:
Zameranie činnosti : – súťaže mládeže, dospelých , behy mimo dráhu....,
organizovanie pretekov: cestné a cezpoľné behy.
Kópiu stanov alebo štatút školy.
V prípade akýchkoľvek otázok k registrácií kontaktujte osobu, ktorá má na starosti
registráciu SAZ: Matúš Kompas - email: kompas@atletika.sk
Ako náhle SAZ zaregistruje Vašu ZŠ, Vy následne zaregistrujete deti z Vašej ZŠ do
SAZ, kde potrebujete nasledovné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalé bydlisko dieťaťa, mailovú adresu rodiča a na základe zaregistrovania detí
Vám poskytneme atletickú súpravu.
Ak sa registruje nová ZŠ, odporúčame založiť si svoje občianske združenie s vlastným
bankovým účtom alebo mať k dispozícii účet Rady rodičov a priateľov školy (treba
mať k dispozícii iný účet ako školský štátny účet).
✓


zúčastňovať sa atletických pretekov, ktoré organizuje SAZ.
✓
školenie IAAF trénerov Detskej atletiky (Kids´ Athletics Coaches) – jepotrebné, aby sa



učiteľ, ktorý organizuje atletický krúžok zúčastnil spomínaného školenia.

Kontaktná osoba k projektu Detská atletika:
PaedDr. Simona Blanárová, PhD.
Mgr. Veronika Ľašová
Email: svachova@atletikasvk.sk
lasova@atletika.sk
Tel. č.: +421 905 997 446
+421 918 432 081
Prípadne kontaktujte krajského koordinátora Detskej
www.detskaatletika.sk).
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