Zápisnica zo zasadnutia komisie Detskej atletiky dňa 17.11.2017 v Banskej Bystrici

Prítomní: Čillík, Illéš, Kotala, Blanárová, Ľašová
Ospravedlnený: Laurenčík
Program:

1. Vekové kategórie, rozsah pretekania
2. Súťaže v rámci DA, zosúladenie s oblastnými súťažami
3. Nadväznosť v činnosti po skončení v DA (dotazník)
4. Korešpondenčná súťaž, testovanie
5. Projekty, propagácia DA
6. Seminár trénerov DA
7. Publikácia DA
8. Atletické škôlky, členská základňa
9. Krajskí koordinátori DA
10. Pomôcky DA
11. Iné

Predseda komisie prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. privítal v úvode zasadnutia všetkých
členov komisie Detskej atletiky okrem p. Laurenčíka, ktorý sa z osobných dôvodov
nemohol zúčastniť zasadnutia.

K bodu č. 1 - Vekové kategórie, rozsah pretekania
K rozsahu pretekania sa vyjadrili všetci zúčastnení a zhodli sa na odporúčaní pre detskú
atletiku znížiť hornú vekovú hranicu z 12 rokov na 11 rokov. Rozhodli tak na základe
návrhu, aby sa pretekári mladšieho žiactva zúčastňovali výhradne oblastných súťaží
a prichádzalo tak k plynulému prechodu z detskej atletiky na atletiku.
Komisia Detskej atletiky berie na vedomie návrh p. Blanárovej na zmenu názvu
jednotlivých kategórii detskej atletiky a jednohlasne rozhodla o zmene názvu jednotlivých
kategórii v rámci Detskej atletiky a rozhodla sa ich pomenovať nasledovne: U12,
U10,U8,U6. Názov kategórie v rámci SAZ, mimo DA zostáva najmladšie žiactvo pre 1011.r.
K bodu č. 2 - Súťaže v rámci DA, zosúladenie s oblastnými súťažami
Komisia Detskej atletiky sa rozhodla podať návrh, aby sa pre kategóriu najmladšieho
žiactva zmenil rozsah pretekania a to formou viacbojov v rámci jednotlivých oblastných
kôl a navrhuje tieto disciplíny: beh na 60 m, beh na 60 m pr. (výška 60 cm), hod

kriketovou loptičkou, skok do diaľky (meranie z miesta odrazu), hod 1kg medicinbalom
vzad, beh na 600 m, chôdza na 1 000 m, štafetový beh na 4x60 m.
Súťaže v rámci detskej atletiky pokračujú v jesennej časti pretekmi Bavme deti športom,
a korešpondenčnou súťažou v mesiacoch Október a November. Na jar 2018 bude
prebiehať detská P-T-S ako aj detská štafetová liga a taktiež skrátená verzia
korešpondenčnej súťaže v počte 4 kôl pre staršie aj mladšie deti ako v r. 2017.
Úloha 1/2017 Prerokovať vekové kategórie a rozsah pretekania v komisii mládeže a ŠTK
Z: Illéš T: december 2017
Úloha 2/2017 Pripraviť návrh DPTS a DŠL na rok 2018
Z: Blanárová, Ľašová T: január 2018
K bodu č.3 - Nadväznosť v činnosti po skončení v DA (dotazník)
P. Čillík vyslovil názor, že je potrebné hľadať motiváciu pre trénerov a atletické škôlky
a posúvať deti z detskej atletiky do mládežníckej atletiky. Ďalej je dôležité zistiť skutočný
stav počtov detí v škôlkach, počty aktívnych detí, počet vyškolených trénerov.
Úloha 3/2017 pripraviť dotazník pre atletické škôlky, ktorý bude slúžiť na zistenie
aktuálneho stavu v DA (počty detí, tréneri, prechod do vyšších kategórií,... atď.)
Z: Blanárová, Ľašová T: december 2017
K bodu č.4 - Korešpondenčná súťaž, testovanie
Ku korešpondenčnej súťaži sa vyjadrili koordinátorky detskej atletiky a vyhodnotili ju
pozitívne, kde je vidieť nárast zúčastnených detí. Ďalej sa rozhodli vytvoriť nový model
korešpondenčnej súťaže, ktorý bude prebiehať počas školského roka 2018/2019. Počas
jarnej časti školského roka 2017/2018 bude vytvorená korešpondenčná súťaž, ktorá bude
prebiehať v 4 kolách. Taktiež sa komisia jednohlasne zhodla, aby korešpondenčná súťaž
prebiehala formou testovania jednotlivých vekových kategórii.
Úloha 4/2017 Pripraviť návrh korešpondenčnej súťaže na jar 2018
Z: Blanárová, Ľašová T: január 2018
Úloha 5/2017 Pripraviť návrh korešpondenčnej súťaže na sept. 2018 – jún 2019
Z: Blanárová, Ľašová T: jún 2018
K bodu č.5 - Projekty, propagácia DA
Ivan Čillík otvoril otvoril otázku k propagácii detskej atletiky. Vyjadrila sa p. Blanárová
a oboznámila komisiu o rôznych formách propagácie či už formou reklamy v rádiu,
v obchodoch spoločnosti Tesco, webovej stránky a rôznych promo akcií.
Úloha 6/2017 Pripraviť projekt pre plynulý prechod detí z detskej atletiky do
mládežníckej atletiky pre vekovú kategóriu 12-15r.

Z: Kotala T: január 2018
K bodu č.6 - Seminár trénerov DA
P. Illeš navrhol, aby sa seminár detskej atletiky uskutočnil v Novembri 2018 a všetci
členovia komisie jednohlasne súhlasili s týmto termínom.
Úloha 6/2017 Pripraviť seminár trénerov DA
Z: Blanárová, Ľašová T: jún 2018
K bodu č. 7 - Publikácia DA
Publikácia detská atletika by mala byť dokončená v Marci 2018 a predpokladaný počet
vydaní je v počte 150ks. Vedúci komisie p. Čillík informoval, že publikácia sa dostáva do
konečnej verzie a čaká na finálne spracovanie.
Úloha 7/2017 Vydať metodickú publikáciu DA
Z: Čillík, Blanárová, T: marec 2018
K bodu č. 8 - Atletické škôlky, členská základňa
Komisia Detskej atletiky si dala za úlohu nájsť systém ( Membery ) nahadzovania štartov
detí, systém kontroly účasti na pretekoch a ošetriť otázku registrácie detí v stanovách.
Predseda komisie podal návrh na prísnejšiu kontrolu atletických škôlok, ktoré slovenský
atletický zväz tento rok podporil vo výške viac ako 5000 eur na základe členskej základne.
Úloha 8/2017 Prerokovať systém evidencie štartov zo zodpovednými osobami v SAZ
Z: Illéš T: december 2017
K bodu č. 9 - Krajskí koordinátori DA
V otázke práce krajských koordinátorov vyslovila p. Blanárová spokojnosť s prácou
krajských koordinátorov a zároveň im poďakovala za dobre odvedenú prácu.
K bodu č. 10 - Pomôcky DA
Sl. Ľašová oboznámila všetkých zúčastnených o zmene pomôcok v sade detskej atletiky
a to nasledovne, reakčné loptičky v počte 8ks budú vymenené za väčší počet švihadiel a
ďalšie medicinbaly. Konkrétne počty budú známe po oficiálnom nacenený pomôcok zo
strany spoločnosti JIPAST.
Úloha 9/2017 Riešiť otázku pomôcok DA
Z: Ľašová T: priebežne
K bodu č. 11 - Iné
Hlavné koordinátorky oznámili ukončenie spolupráce s hlavným školiteľom trénerov pre
detskú atletiku p. Nemcom a dali si za úlohu nájsť adekvátnu náhradu a naplánovať
termíny a miesta školení pre budúci rok. Jednohlasne sa zhodli na počte 4 školenia za rok.

Úloha 10/2017 Pripraviť kalendár školení DA a navrhnúť personálne zabezpečenie
školení DA
Z: Blanárová, Ľašová T: desember 2017

P. Illeš navrhol aktualizáciu menného zoznamu členov pre Komisiu Detskej atletiky na
stránke Slovenského atletického zväzu.
Do budúcnosti by bolo vhodné vytvoriť metodické listy a metodické videá pre detskú
atletiku.
Plánovaný termín ďalšieho zasadnutia február 2018.
Zapísala: Veronika Ľašová
Overil: Ivan Čillík

