DETSKÁ ŠTAFETOVÁ LIGA 2019
FINÁLE

PROPOZÍCIE
Organizátor:

Slovenský atletický zväz

Miesto :

Atletický štadión Centra Akademického Športu
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
Športový areál P. Gleska, Račianska ul. 103,
Mladá Garda, BRATISLAVA

Termín:

23. jún 2019

Riaditeľ pretekov: Ľašová Veronika
Disciplíny:

Zmiešaná štafeta (2 dievčatá + 2 chlapci)
4 x 60 m (r. n. 2008 – 2011)

Finále Detskej štafetovej ligy sa smú zúčastniť iba postupujúce štafety z jednotlivých
postupových kôl v rámci každého kraja SR (zoznam nižšie).
Prihlášky:

do 21.6.2019 mailom na lasova@atletika.sk
Prihlášky treba zasielať s nasledujúcimi údajmi:
- priezvisko, meno a dátum narodenia všetkých pretekárov
- presný názov a poštovú adresu atletickej škôlky
- priezvisko, meno, e-mail adresu, číslo mobilu vedúceho/vedúcej
družstva

Po tomto termíne je možné prijať prihlášku po predchádzajúcej dohode s riaditeľom pretekov
a peňažnej pokute 5 €.
Na mieste pretekov je možné bez pokuty vykonať zmenu dvoch mien v prihláške v porovnaní
so zaslanou prihláškou. Každá ďalšia zmena je možná za poplatok 2 €.
Formulár prihlášky, ktorý je nutné použiť, je uvedený nižšie. Nájdete ho taktiež na web
stránke Detskej atletiky (vedľa propozícii).

Všetky pretekajúce deti musia byť registrované v SAZ-e!!!
Pretekári smú štartovať iba za ten klub, v ktorom sú registrovaní!!!
V prípade dodatočnej zmene štartujúcich na mieste a neskoršieho zistenia, že pretekár nie
je registrovaný v SAZ, bude štafeta dodatočne diskvalifikovaná!
Prezentácia:

V stane Detská atletika.

Program:

do 14:00 hod
14:40 hod
15:00 hod
15:30 hod

prezentácia atletických škôlok
4 x 60 m zmiešaná štafeta
vyhlásenie výsledkov
spoločný obed všetkých účastníkov

Prezentácia

do 14:20 hod

4 x 60 m zmiešaná štafeta

Zloženie družstva
Vo finále Detskej štafetovej ligy nie je povinné, aby sa zúčastnili rovnakí účastníci štafiet
z postupových kôl.
Zmiešaná štafeta (2 dievčatá + 2 chlapci) 4 x 60 m (r.n. 2008 – 2011)
4 členné družstvo zložené z dvoch dievčat a z dvoch chlapcov narodených v rokoch 2008 –
2011.
Vo finále Detskej štafetovej ligy budú štafety štartovať zo štartových blokov.
Disciplína prebieha v nasledovnom poradí: dievča – chlapec –dievča – chlapec.
Doprava
Všetkým zúčastneným štafetám bude preplatené cestovné. V prípade využitia osobného
automobilu budú náklady na dopravu preplatené v počte maximálne dvoch osobných
automobilov/štafeta. V prípade využitia iného dopravného prostriedku, napr. mikrobusu, bude
cestovné preplatené iba do výšky dvoch osobných automobilov.
Šatne
Na prezlečenie budú k dispozícií šatne zvlášť pre dievčatá aj pre chlapcov v priestoroch konania
pretekov, bez možnosti úschovy vecí.
Oblečenie
Športové oblečenie, športové tenisky, príp. atletické tretry. Členovia každej zúčastnenej štafety
súťažia v jednotných tričkách.
Poistenie
Účastníci štartujú na vlastné – individuálne poistenie. Každý účastník musí mať so sebou kartu
poistenca.
Ceny
Všetci zúčastnení získajú cenu, víťazi na prvých troch miestach budú naviac odmenení
diplomom a trofejou.

Štafety postupujúce na finále Detskej štafetovej ligy 2019
23.06.2019 Bratislava
4 x 60 m zmiešaná štafeta (2008-2011)
Bratislavský kraj
ZŠ J. Kupeckého Pezinok
AC Malacky
Atletika Šport hrou Bratislava
Nitriansky kraj
AK Zlaté Moravce
ZŠ Nábrežie mládeže
AC Stavbár Nitra
Trnavský kraj
ŠK Jablonica
AK Bojničky
Funny Athletics Piešťany
Trenčiansky kraj
TJ Slávia ŠG Trenčín
CVČ Brezová pod Bradlom
Žilinský kraj
ŠKP Žilina
Atletická akadémia Žilina
ŠK Juventa Žilina
Banskobystrický kraj
MAC Redox Lučenec
Atletika pre deti UMB Banská Bystrica
BŠK Banská Bystrica
Prešovský kraj
ŠŠK JAK Bardejov
AC Run is fun Prešov
Šport hrou Prešov
OZ Tabata Levoča
Košický kraj
ALK Moldava nad Bodvou
AK pri ZŠ Komenského, Trebišov
AK pri ZŠ M.R.Štefánika, Trebišov

Formulár prihlášky

DETSKÁ ŠTAFETOVÁ LIGA (2008-2011)
ZMIEŠANÁ ŠTAFETA
PRIHLÁŠKA 23.06.2019
Zaslať na lasova@atletika.sk do 21.06.2019
Názov a adresa atletickej škôlky (píšte len ulicu, číslo, mesto/obec):

Kontaktná osoba:
email:
Mobil:

Priezvisko
ZMIEŠANÁ ŠTAFETA 4 x 60 m (2008 až 2011)
DIEVČATÁ (2008-2011)
1.
2.

CHLAPCI (2008 – 2011)
3.
4.

Meno

Registračné číslo

