Obvodný úrad Banská Bystrica
CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK
Športové gymnázium Banská Bystrica
Vojenské športové centrum – DUKLA Banská Bystrica
ZŠ s MŠ, Pionierska 2, Brezno

Krajské kolo v atletike
žiakov a žiačok stredných škôl
šk. r. 2012/2013

Banská Bystrica

4. jún 2013

Propozície
Krajského kola v atletike žiakov a žiačok stredných škôl
pre šk. r. 2012/2013
A) Všeobecné ustanovenia
Vyhlasovateľ:

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR
Slovenský atletický zväz

Organizátor:

CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica
Obvodný úrad, Banská Bystrica
Športové gymnázium, Banská Bystrica
VŠC – DUKLA, Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno

Usporiadateľ:

Centrum voľného času – JUNIOR, Banská Bystrica

Termín:

4. jún 2013 ( utorok ) 10:00 hod.
Predpokladaný koniec súťaže je o 16,00 hod.
Atletický štadión DUKLA - Štiavničky, Banská Bystrica

Miesto:

Funkcionári pretekov: predseda OV
riaditeľ pretekov
technický riaditeľ
vedúci rozhodca
kancelária pretekov
hospodár pretekov
Prihlášky:

– Mgr. Eva Murková
– Mgr. Kamil Škarba
– Mgr. Jozef Cencer
– Mgr. Katarína Štulíková
– Bc Jana Chrenová
– Táňa Senčeková

Súpisky je potrebné vložiť do 28.5.2013 cez školský portál
na: www.skolskysport.sk a zaslať aj e-mailom: j.chrenova@centrum.sk
Súpisky, ktoré nebudú vložené na školský portál, nebudú akceptované .
V prípade, že sa vám nebudú dať vložiť súpisky, kontaktujte Evu Hlucháňovú
0903 369 966, eva.hluchanova@gmail.com
/Súpisku po vložení je možné vytlačiť a potvrdiť/
Prosíme nezabudnúť poslať súpisky aj na uvedenú mailovú adresu, nakoľko
sa často vyskytuje na portáli technická chyba a organizátor nemá potrebné
informácie a o počte pretekárov a vedúcich.

A) Technické ustanovenia

Predpis:

Súťaží sa podľa platných pravidiel atletiky, ustanovenia „ Programu športových
súťaží žiakov a žiačok ZŠ a SŠ pre šk. rok 2012/2013 v SR“ a týchto propozícií.

Právo štartu:

Žiaci a žiačky stredných škôl narodení 1. 1. 1993 a mladší, školami v okrese
nominovaní pretekári.

Podmienka účasti: Každý účastník musí mať originál kartu poistenca a preukaz totožnosti
s fotografiou. Za zdravotný stav súťažiacich a ich poistenie zodpovedá
vysielajúca škola.
Preukázanie totožnosti: Je možné žiadať overenie totožnosti súťažiacich. Toto právo prislúcha
vedúcemu rozhodcovi.

Prezentácia:

V kancelárii pretekov na štadióne od 7,45 – 9,00. V čase prezentácie je možné
urobiť v podaných prihláškach len škrty. Po tomto čase nie je možné robiť
žiadne zmeny.
Originál súpisky potvrdený riaditeľom školy odovzdať pri prezentácii!

Disciplíny:

Žiaci
100m, 200m, 400m,
800,1500m, 3000m,
110m prekážky /91/, 300m pr.,
výška, diaľka , trojskok,
vrh guľou ( 5 kg ), disk (1,5kg)
oštep(700 g),
4 x 100m štafeta

Žiačky
100m, 200m, 400m,
800m, 1500m,
100m prekážky /76/, 300m pr.,
výška, diaľka, trojskok,
vrh guľou (3kg), disk (1kg),
oštep (600g
4 x 100m štafeta

Úhrada:

Stravné, rozhodcovské a prenájom hradí CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica

Cestovné:

Účastníkom cestovné náklady neuhrádzame.

Protesty:

Môže podať vedúci družstva najneskôr do 20 minút, po ukončení disciplíny písomne s
vkladom 10 € vedúcemu rozhodcovi.

Výstroj :

Tretry môžu mať najviac 9 mm klince.

B) Technické ustanovenia:
Dráha je osemprúdová s tartanovým povrchom, rozbežiská na skok do výšky a diaľky
sú taktiež pokryté tartanovým povrchom. Kruh na vrh guľou je betónový.
Základné výšky a zvyšovanie:
Skok do výšky : CH –160, 165, 170, 175, 180, 183, 186, 189, 192, 195
D – 135, 140, 145, 150, 155, 158, 161, 164, 167, 170
Postup :

Víťaz z každej disciplíny postupuje na M-SR, ktoré sa uskutočnia dňa 14. júna 2012
v Banskej Bystrici.

Rôzne :

Rozcvičovanie je povolené len na vedľajšej ploche štadióna. Za stratu osobných vecí
usporiadateľ nezodpovedá. Pred vstupom na štadión sa účastníci riadia pokynmi
usporiadateľa. Za disciplínu sú zodpovední vedúci družstiev. Za zdravotný stav
pretekárov a poistenie je zodpovedná vysielajúca škola . Počas súťaží je vstup
vedúcich družstiev a trénerov do sektorov prebiehajúcich disciplín zakázaný !
Taktiež pretekárom, ktorí v danej disciplíne nepretekajú !
Váženie náčinia sa uskutoční v čase 1 hod. pred začiatkom pretekov.
Bufet bude otvorený od 10,00 hod.

Žiadame všetkých organizátorov Okresných kôl, aby kompletné výsledky z Okresných kôl v atletike
SŠ posielali predsedníčke Odvetvovej sekcie „atletika“ - Jane Chrenovej.
Časový rozpis bude k dispozícií v deň preteku!!!!

V Banskej Bystrici 16. 4. 2013
Ing. Mária Kolárska v. r.
Obvodný úrad

Mgr. Katarína Bursová v.r.
riaditeľka CVČ -JUNIOR

PRIHLÁŠKA
na KK v atletike SŠ
Banská Bystrica 4. 6. 2013
Kategória : Žiačky SŠ ( nar. 1.1.1993 a mladšie)
Škola : Gymnázium Ľudovíta Štúra Hronská 1467/3 Zvolen, 96001
Dátum: 27.5.2013
Vedúci družstva: Mgr.Dušan Božik
Por.č

Meno a priezvisko

Dátum
narodenia

Disciplína I.
( výkon)

1.

Tatiana Gálová

12.7.1995

800m
2:35,46

2.

Viktória Malčeková

6.1.1997

1500m
4:48,53

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Podpis a pečiatka školy :

DisciplínaII.
( výkon)

400m
1:02,70

Disciplína III.

PRIHLÁŠKA
na KK v atletike SŠ
Banská Bystrica 4. 6. 2013
Kategória : Žiaci SŠ ( nar. 1.1.1993 a mladší)
Škola :
Dátum:
Vedúci družstva :
Por.č

Meno a priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Podpis a pečiatka školy :

Dátum
narodenia

Disciplína I.
( výkon)

DisciplínaII.
( výkon)

Disciplína III.

PREZENČNÁ LISTINA
Krajské kolo jednotlivcov v atletike žiakov a žiačok
stredných škôl pre šk.rok 2012/2013
Banská Bystrica – 4.6.2013
Meno a priezvisko

Škola

Podpis

