PROPOZÍCIE
DETSKÁ ŠTAFETOVÁ LIGA
Organizátor: Slovenský atletický zväz
Miesto:

Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho
(Hajdóczyho ulica, Tranava)

Termín:

15. septembra 2014 o 11:30 hod.

Disciplíny:

4 x 60 m (r.n. 2003 – 2005)
4 x 60 m (r.n. 2006 – 2008)

Hlavný funkcionári:
Riaditeľ pretekov: Simona Švachová
Vedúci rozhodca: Štefan Bielik
Prihlášky:

Formou súpisky, ktorá bude obsahovať školu, alebo klub, meno, priezvisko,
dátum narodenia na e-mailovú adresu: svachova@atletikasvk.sk najneskôr
do 12.9.2014 do 19:00 hod.

Kancelária pretekov: Otvorená na štadióne od 9:30 hod. Prezentácia štafiet do 11:00 hod.
Program:
11:30 hod.
11:45 hod.
13:00 hod.

4 x 60 m (2003 – 2005)
4 x 60 m (2006 – 2008)
Vyhlásenie výsledkov

Zloženie družstva:
4 x 60 m (2003 – 2005)
4 členné družstvo zložené z dvoch chlapcov a z dvoch dievčat v rokoch 2003 – 2005.
Dievčatá nastúpia na druhý a štvrtý (posledný) úsek, chlapci na prvý a tretí úsek.
4 x 60 m (2006 – 2008)
4 členné družstvo zložené z dvoch chlapcov a z dvoch dievčat v rokoch 2006 – 2008.
Dievčatá nastúpia na druhý a štvrtý (posledný) úsek, chlapci na prvý a tretí úsek.
Postup:
Vo finále Detskej štafetovej ligy v Trnave (v rámci finále Atletickej ligy 2014) sa stretnú prvé
tri víťazné štafety v obidvoch kategóriách z jednotlivých kôl v Novom Meste nad Váhom, v
Banskej Bystrici, v Dubnici nad Váhom, v Nových Zámkov a štafety z atletických prípraviek
z Trnavy a blízkeho okolia, pokiaľ sa nezapojili do pretekov už predtým. Vedúci a tréneri

prvých troch víťazných štafiet môžu na finále Detskej štafetovej ligy vykonať dve zmeny
v zložení štafety v porovnaní so zložením, v ktorom štafeta vybojovala postup do finále.
Poistenie:
Účastníci štartujú na vlastné - individuálne poistenie. Každý účastník musí mať so sebou
kartu poistenca.
Ceny:
Prvé tri štafety v každej kategórii budú odmenené diplomom a medailou a tričkom.

Štafety, ktoré postúpili z jednotlivých kôl Detskej štafetovej ligy do finále:

11.5.2014 Nové Mesto nad Váhom
2003-2005

2006-2008

Slávia športové gymnázium Trenčín „A“

AK Elán pri ZŠ Svätý Peter

Slávia športové gymnázium Trenčín „B“
AK Slávia TU Košice

7.6.2014 Banská Bystrica
2003-2005

2006-2008

AC Stavbár Nitra

AK UMB BB Atletika pre deti „A“

AK Mostáreň MŠK Brezno „A“

AK UMB BB Atletika pre deti „B“

AK Mostáreň MŠK Brezno „B“

AK Zlaté Moravce

19.7.2014 Dubnica nad Váhom
2003-2005

2006-2008

AŠ Sparťankovia PB

AŠ Sparťankovia PB

