Banská Bystrica
regionálne kolo
7. 5. 2013

rú
PROPOZÍCIE
Usporiadateľ: Atletický klub Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
Riaditeľ pretekov: Mgr. Kamil Škarba kamil.skarba@gmail.com , tel: 0903219661
Tajomník pretekov: Mgr. Katarína Štulíková, k.stulikova@gmail.com Tulská č.1. Banská
Bystrica , tel. 0908502687

Technický riaditeľ: Jozef Cevcer
Lekár: MUDr. Marián Bukovčan
Organizátor kinderiády: AMI Communications Slovakia, Grösslingova 7, 811 09 Bratislava,
tel.: 02 / 524 92744 Lenka Lendacká, lenka.lendacka@amic.sk
Odborný garant Kinderiády: SAZ, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.: 02 49 249 127,
www.atletikasvk..sk

Dátum: 7 . 5. 2013
Miesto konania: Hala a areál Športového gymnázia, Banská Bystrica, Tr. SNP 54,

Účastníci_
Za každú ZŠ, ktorá dostala pozvánku na príslušné regionálne kolo, sa môže zúčastniť vždy jedno
8-členné družstvo zložené z jedného chlapca a jedného dievčaťa z 2., 3., 4. a 5. ročníka.
Regionálne kolo je určené pre prvých 30 prihlásených družstiev (rozhoduje dátum doručenia
prihlášky). Každá škola sa môže zúčastniť len jedného regionálneho kola nezávisle od regiónu,
do ktorého územne spadá.
Musia byť dodržané obe nasledujúce podmienky (žiak 2. - 5. ročníka a narodený v rozmedzí
dátumov):
2. ročník – narodený v roku 2005 alebo po 1.9.2004
3. ročník – narodený v roku 2004 alebo po 1.9.2003
4. ročník – narodený v roku 2003 alebo po 1.9.2002
5. ročník – narodený v roku 2002 alebo po 1.9.2001
Výnimka: Za vyšší ročník ZŠ môžu súťažiť žiaci nižších ročníkov ZŠ. Nie naopak!

Prihlášky_
Prihlášky je potrebné zaslať písomne alebo mailom na adresu usporiadateľa regionálneho kola
do 30. 4. 2013 Za správnosť všetkých údajov v prihláške zodpovedá riaditeľ ZŠ, ktorý ju potvrdzuje
svojím podpisom (pečiatkou školy) – nesie teda zodpovednosť za prípadnú diskvalifikáciu!

Disciplíny_
Všetci účastníci – beh na 60 metrov (merané elektronickou časomierou)
+ 2. ročník
– skok z miesta
+ 3. ročník
– hod plnou 1 kilogramovou loptou (autové hádzanie bez prešľapu)
+ 4. ročník
– hod kriketovou loptou (v hale - hod plnou loptou)
+ 5. ročník
– skok z rozbehu do diaľky (merané z miesta odrazu)
+ každé družstvo zostaví štafetu (zostavenú z ľubovoľných 4 účastníkov), ktorá pobeží 4 x 60 m
(hala – 4 x 1/2 kola)
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Doplnkové disciplíny
Ako mimosúťažné disciplíny si budú môcť deti vyskúšať vybrané disciplíny z programu IAAF Kids´
Athletics – Detská atletika: prekážkový šprint, skok do diaľky s tyčou, skákanie sem a tam, beh
cez rebrík, hod na cieľ, detský hod oštepom. Ďalej si budú môcť zašportovať v nesúťažných
disciplínach.

Pravidlá_
Beh na 60 m sa štartuje z polovysokého štartu. Pri technických disciplínach majú účastníci 3
pokusy. Všetky 3 pokusy sa zaznamenávajú. Účastníci nesmú pretekať v tretrách. Atletické
disciplíny sa riadia pravidlami atletiky s ohľadom na niektoré špecifické spresnenia. Táto súťaž nie
je považovaná za viacboj.

Bodovanie
Podľa výsledkov v jednotlivých kategóriách a disciplínach bude zostavené poradie jednotlivcov.
Poradie všetkých členov družstiev a štafety sa sčítajú. Víťazí družstvo s najnižším súčtom poradí.
Pri rovnakom počte bodov rozhoduje počet umiestnení na prvých a ďalších miestach v jednotlivých
kategóriách.

Výhry_
Pre všetkých účastníkov sú pripravené darčekové predmety a výrobky Kinder. Prvé tri družstvá
z regionálneho kola postupujú do republikového finálového kola v Bratislave. Víťazi jednotlivých
disciplín a družstiev získajú ceny darčeky Kinder. Vo finálovom kole sa okrem darčekov pre
pretekárov súťaží o finančný dar, ktorý spoločnosť Ferrero Česká venuje víťazným školám na
rekonštrukciu a modernizáciu školských ihrísk a/alebo na nákup športového vybavenia pre žiakov.
Za 1. miesto 2490 €, za 2. miesto 1660 € a za 3. miesto 830 €.

Protesty_ Do kedy sa môžu podávať protesty?
Musia byť podané do 30 minút po uverejnení výsledkov jednotlivých disciplín na výsledkovej tabuli
v priebehu pretekov! Protesty sa podávajú riaditeľovi súťaže a rieši ich rozhodca komisie
zloženej zo zástupcu SAZ, zástupcu agentúry, riaditeľa súťaže a hlavného rozhodcu regionálneho
kola.
Prihlášky
Zasielať na adresu: Katarína Štulíková,
k.stulikova@gmail.com do 30. 4. 2013
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Výsledky_ - budú zaslané všetkým účastníkom po skončení súťažného kola na e-mailovú
adresu uvedenú v prihláške a zverejnené na www.kinderiada.sk a www.saz.sk.
Šatne
Budú pre účastníkov kinderiády k dispozícii v športovej hale len na prezlečenie. Za stratu
a odcudzenie osobných vecí účastníkov usporiadateľ nezodpovedá.
Občerstvenie
Pre všetkých účastníkov bude k dispozícii malé občerstvenie.
Preteky sa konajú za každého počasia.
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Časový program- - rRioná
09,00 -10,00h Prezentácia všetkých prihlásených družstiev
10,30h
Slávnostný nástup prihlásených družstiev
10,45h 60m D2
diaľka CH2
lopta CH3
kriketka CH4 diaľka CH5
11,05h
60m D3
11,25h
60m D4
11,45h
60m D5
12,15h
60m CH2 diaľka D2
lopta D3
kriketka D4
diaľka D5
12,35h
60m CH3
12,55h
60m CH4
13,05h
60m CH5
13,15h
štafety 4 x 60m
14,00h
vyhlásenie výsledkov
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