PROPOZÍCIE
Krajského kola školskej športovej súťaže

v ATLETIKE - jednotlivcov
študentov stredných škôl v školskom roku 2013/2014
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :
Vyhlasovateľ:
Organizátor:
Usporiadateľ:

Ministerstvo školstva SR a Slovenská asociácia športu na školách
Krajský školský úrad v Bratislave
Športové gymnázium, Ostredková 10, 821 02 Bratislava

Termín konania:
Miesto:
Riaditeľ súťaže:
Technický riaditeľ:
Lekár:
Kancelária súťaže:
Prezentácia:

27.5.2014 - utorok
Mladá Garda
Gabriela Hanuláková
Renata Poľanská
MUDr. Alena Urvayová
bude otvorená od 8,oo hod do ukončenia súťaže
v kancelárii súťaže od 8,30 hod do 9,15 !!!

Podmienka účasti: Súpiska s dátumom narodenia + disciplína, v ktorej bude súťažiť žiak
potvrdená riaditeľom školy. Každý účastník musí mať preukaz
zdravotného poistenia.
Prihlášky:
Za školu zaslať na e-mail –polanska.renata@gmail.com v termíne do
23.5.2014

Prihlášky po termíne neakceptujeme !!!!
Ak prihlášku nemáte podanú v termíne zbytočne na súťaž nechoďte !!
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA :
DISCIPLÍNY:
Chlapci:110m pr.,100m,200m,400m,800m,3000m, dialka, výška,
,guľa(5kg),oštep(700g),disk(1,5kg),kladivo(5kg),štafeta 4x100m,
Dievčatá:100m pr.,100m,200m,400m,800m,1500m, dialka, výška,
guľa(3kg),oštep(500g),disk(1kg),kladivo(3kg),štafeta 4x100m,
Miešaná štafeta:400ch-300d-200ch-100d
Právo štartu majú :
- žiaci a žiačky stredných škôl , narodení 1.9.1994 a mladší !!!
- hod diskom a kladivom sa uskutoční 26.5.2014.o 14:00hod na ŠG OSTREDKOVA 10.
Postup na M-SR:
Víťaz disciplíny z krajského kola postupuje na M-SR, ktoré sa uskutočnia 18.6.2014-Nové Zámky.
Jednotlivec musí svoju účasť potvrdiť najneskôr do13.6.2014 organizátorovi M-SR podľa pokynov
uvedených v propozíciách pre M-SR
Dráha a povrch: dráha je 6-prúdová, pokrytá umelou hmotou, môžete použiť tretry len s klincami
v dĺžke do 6mm.
Rozcvičovanie: Rozcvičovanie je povolené na vedľajšej ploche štadióna.
Štartovné čísla: budú, štafeta musí bežať v rovnakých dresoch.
Protesty: Podľa pravidiel atletiky môže podať vedúci najneskôr do 20 min po oficiálnom vyhlásení
disciplíny písomne s vkladom 5 Eur..
Cestovné : Hradí vysielajúca organizácia.
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C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Poistenie :
Účastníci štartujú na vlastné – individuálne poistenie. Je nutné mať so sebou kartu poistenca.
Za zdravotný stav a bezpečnosť súťažiacich zodpovedá vysielajúca škola.
Za technický stav športoviska a priebeh súťaže zodpovedá usporiadateľ.
Riaditeľ súťaže môže žiadať overenie totožnosti súťažiacich.
Preteká sa podľa platných pravidiel atletiky, ďalej podľa ustanovení Kalendára školských
športových súťaží 2013/2014 a ustanovení týchto propozícií.
Po skončení súťaže sa uskutoční vyhlasovanie výsledkov, víťazi disciplín obdržia cenu.
Sociálne zariadenie (WC) bude k dispozícií
Za stratu osobných vecí usporiadateľ a organizátor nezodpovedá
Upozornenie: Usporiadateľ a organizátor si vyhradzuje právo zmeny.
.

Mgr. Gabriela Hanuláková
Riaditeľ súťaže

PhDr.Vladimír Miller
riaditeľ školy

ČASOVÝ ROZPIS :
Čas
10:00
10:10
10:20
10:35
10:45
10:55
11:05
11:15
11:25
11:35
11:45
11:55
12:10
12:25
12:40

100m prek.- D
110m prek.- CH
3000m-CH
100m -D
100m -CH
400m - D
400m-CH
1500m- D
200m-D
200m-CH
800m-D
800m-CH
4x100m -D
4x100m-CH
400-300-200-100

Disciplíny
Diaľka – CH
Výška – D

Dialka-D

Vyška-CH

Guľa – CH

Guľa -D

Oštep CH-D

PRIHLÁŠKA – jednotlivcov – stredné školy
Vyplniť čitateľne a zaslať do 23.5. 2014 e-mailom

polanska.renata@gmail.com
Škola :
Vedúci družstva
Por.
číslo

Priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontakt: e-mail mobil -

Meno

Dátum
narodenia

Názov

DISCIPLÍNA
Výkon
Názov

Výkon

Štafeta
(A/B)

