Propozície
Krajského kola „Hľadáme nových olympionikov 2017“
Bratislavský kraj/Bratislava

Termín a miesto konania
11. mája 2017 o 9.00 hod., Bratislava, Atletický štadión Mladá Garda
Usporiadateľ
Slovenský atletický zväz v spolupráci s Mladou Gardou
Hlavní funkcionári
Jana Floreková, tel. +421 944 244 370, email: florekovajana@gmail.com
Monika Ťažárová, tel. +421 919 225 856, email: monika.tazarova@gmail.com
Štartujú
Žiaci a žiačky ročník narodenia 2004 a mladší.
Prihlášky
Prihlášku pretekárov vykonajú učitelia ZŠ, poprípade osobní tréneri žiakov do 9. 5. 2017 (utorok)
prostredníctvom emailu na florekovajana@gmail.com.
Prihlášku treba zasielať s nasledujúcimi údajmi:
- priezvisko, meno
- rok narodenia
- názov školy, ktorú žiak navštevuje
- disciplína, ktorej sa žiak zúčastní
Prezentácia
Prezentácia škôl bude prebiehať v sociálnej budove atletického klubu v čase od 8:00 - 8:30 hod.

Šatne
Budú k dispozícii v sociálnej budove atletického klubu zvlášť pre dievčatá, zvlášť pre chlapcov, bez
možností úschovy vecí.
Občerstvenie
Každý účastník si občerstvenie zabezpečí samostatne.
Oblečenie
Každý pretekár môže súťažiť len v športovom oblečení. Je možné použiť atletické tretry.
Disciplíny
Žiaci
Žiačky

1000 m, 60 m
600 m, 60 m

Program
08:00 – 08:30 hod. prezentácia škôl
09:00 hod.
60 m chlapci
09:15 hod.
60 m dievčatá
09:30 hod.
1000 m chlapci
09:45 hod.
600 m dievčatá
10:15 hod.
vyhlásenie výsledkov
Pozn.: V prípade rovnosti časov sa uskutočnia finálové behy na 60 m.
Odmeny
Pretekári na 1.– 3.mieste v každej disciplíne budú odmenení diplomom, pohárom a medailou.
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.
Informácie o priebehu súťaže budú zverejnené na internetových stránkach:
www.atletikasvk.sk – sekcia Preteky
www.skolskysport.sk – sekcia Atletika
www.facebook.com - Hľadáme nových olympionikov 2017

HLAVNÍ PODPOROVATELIA SÚŤAŽE

