Propozície
Krajského kola „Hľadáme nových olympionikov 2016“
Banskobystrický kraj/ Banská Bystrica

Termín a miesto konania
21. júna 2016 o 10.00 hod., Banská Bystrica, štadión na Štiavničkách
Usporiadateľ
Slovenský atletický zväz v spolupráci s CVČ - JUNIOR Banská Bystrica
Hlavní funkcionári
Zodpovedná osoba: Jana Chrenová tel.0940 769 878, email: j.chrenova@centrum.sk
Štartujú
Žiaci a žiačky ročník narodenia 2003 a mladší.

Prihlášky
Prihlášku pretekárov vykonajú učitelia ZŠ, poprípade osobní tréneri žiakov do 16.6.2016 (štvrtok)
prostredníctvom emailu na j.chrenova@centrum.sk
Prijatie prihlášky bude následne potvrdené.
Prihlášku, ktorá je súčasťou propozícií treba zasielať s úplnými údajmi !
Prezentácia
Prezentácia škôl bude prebiehať pri vchode na štadión od 9,00
Šatne
Na štadióne na Štiavničkách nie sú k dispozícii.
Občerstvenie
Každý účastník si občerstvenie zabezpečí sám
Oblečenie
Každý pretekár môže súťažiť len v športovom oblečení. Je možné použiť atletické tretry. V štafetovom
behu je nutné, aby každý člen štafety mal jednotný dres danej školy.
Disciplíny
Žiaci

1000 m, 4x60 m

Žiačky

600 m, 4x60 m

Program
9:00 – 9,45

prezentácia škôl

10:00

začiatok súťaží

11:30

predpokladané ukončenie súťaží

11:50

predpokladané vyhlásenie výsledkov

Odmeny
Pretekári na 1. – 3.mieste budú odmenení diplomom, pohárom a medailou. Štafetové tímy na 1. –
3.mieste budú odmenené diplomom, pohárom a medailou pre každého člena štafety.

Víťazné družstvo získa pohár, družstvá na 1. – 3. mieste obdržia diplom. Družstvá na 1.– 3. mieste
budú odmenené finančnými poukážkami na nákup športových potrieb za 1. miesto 50 €, 2. miesto 30
€, 3. miesto 20 €.
Úhrada
Účastníci krajských kôl využijú bezplatnú vlakovú dopravu. V prípade využitia osobného automobilu,
či hromadnej dopravy bude účastníkom a doprovodu (1 osoba) preplatené cestovné po zaslaní
potrebných náležitostí podľa smerníc SAZ-u.
Rôzne
Pretekári sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Za zdravotnú spôsobilosť pretekárov zodpovedá vysielajúca zložka.
Informácie o priebehu súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.atletikasvk.sk
a na Facebooku - Hľadáme nových olympionikov 2016.

PRIHLÁŠKA
KK ,, Hľadáme nových olympionikov 2016“
B.Bystrica – 21.6.2016
Názov školy :
Vedúci výpravy :
Dievčatá : 600m
Priezvisko

Meno

Dát.narod.

Výkon ŠK

Meno

Dát. narod. Výkon ŠK

Meno

Dát.narod.

Meno

Dát.narod.

Chlapci : 1000m
Priezvisko

Dievčatá 4x60 m
Priezvisko

Chlapci 4x60 m
Priezvisko

