Zápisnica z porady koordinátorov Detskej atletiky z dňa 09.02.2019 v Banskej Bystrici
Prítomní: Ľašová, Blanárová, Čillík, Leütterová, Kudláčová, Tichý, Drimák, Komora
Ospravedlnení: Hanuliaková, Ťažárová
Program:

1. Vyhodnotenie doterajších aktivít v šk. roku 2018/2019
2. Návrh koncepcie súťaže Detská štafetová liga
3. Návrh koncepcie súťaže Detská P-T-S
4. Seminár Detskej atletiky
5. Rôzne

Simona Blanárová spolu s Veronikou Ľašovou privítali v úvode všetkých zúčastnených
koordinátorov jednotlivých krajov.
Bola podaná aktualizácia ohľadne jednotlivých koordinátorov, od jesene 2018 sa
koordinátorkou v Trenčianskom kraji stala Mgr. Eva Hanuliaková, Monika Ťažárová sa po
ukončení výmenného pobytu v zahraničí vrátila do roly koordinátora pre Bratislavský kraj.
Taktiež nastane zmena ohľadne celoslovenského koordinátora, nakoľko Simona Blanárová
odchádza koncom marca/začiatkom apríla na materskú/rodičovskú dovolenku.

K bodu č.1
V prvom bode stretnutia sme sa zaoberali aktivitami v rámci projektu, ktoré už boli v školskom
roku 2018/2019 zrealizované. Prvou z nich bol Detský štafetový beh zmiešaných štafiet.
Celkovo sa tejto súťaže zúčastnilo 47 atletických škôlok z celého Slovenska. Koordinátori sa
zhodli na pokračovaní tejto súťaže v rovnakej štruktúre, 2 postupové kolá + finále.
Koordinátori pozitívne skonštatovali i realizáciu novej súťaže, Spajkyho krajský pohár.
Jednokolová nepostupová súťaž, ktorá sa do konca roka 2018 uskutočnila v každom kraji.
Celkovo sa súťaže zúčastnilo 44 atletických škôlok. Súťaž bude pokračovať i budúci rok,
rovnaké obdobie jeseň – zima (do konca roka 2019). Profesor Čillík navrhol do budúcna
losovanie súťažných disciplín priamo na mieste súťaže. Koordinátori sa budú týmto návrhom
zaoberať.

Vyhodnotili sme korešpondenčnú súťaž – zimné kolo 2018. 102 zapojených atletických
škôlok. Do korešpondenčnej súťaže sa tradične zapája najvyšší počet atletických škôlok, preto
od 1.2.2019 bolo spustené jarné kolo 2019 s troma disciplínami (február – apríl 2019).

K bodu č.2
Súťaž Detská štafetová liga pokračuje i v roku 2019. Zmena nastala v tom, že namiesto troch
postupových kôl sa budú realizovať dve postupové kolá v každom kraji, z ktorého postupuje
vždy len víťaz, tj. 16 štafiet. Ďalších 7 štafiet bude vybraných na základe početnosti
zúčastnených atletických škôlok počas postupových kôl v jednotlivých krajoch a 1 štafeta bude
vylosovaná v rámci korešpondenčnej súťaže, ktorá sa aktívne zapojila do postupového kola
Detskej štafetovej ligy a nepodarilo sa jej postúpiť. Finálového kola sa zúčastní celkovo 24
štafiet. Pre mladšiu kategóriu sa (2012 – 2014 a mladší) sa v rámci kraja zrealizujú dve
nepostupové kolá. Predbežný termín pre finále Detskej štafetovej ligy bol stanovený na dátum
23.6.2019 počas M-SR juniorov v Bratislave.

K bodu č.3
V rámci súťaže Detská P-T-S nastala rovnaká zmena, v staršej kategórii (2008-2011) sa
uskutočnia dve postupové kolá v rámci každého kraja, odkiaľ do finále postupuje vždy len
víťaz, tj. 16 družstiev + 7 družstiev bude doplnených na základe početnosti zúčastnených
atletických škôlok počas postupových kôl v jednotlivých krajoch + 1 družstvo bude vylosované
v rámci korešpondenčnej súťaže, ktoré sa zapojilo i do Detskej P-T-S, nepodarilo sa mu však
postúpiť. Postupové kolá musia byť zrealizované do nedele 2.6.2019 kvôli logistike ohľadne
finále súťaže, ktoré sa bude konať dňa 15.6.2019 v Šamoríne popri mítingu P-T-S. Disciplíny
zostávajú rovnaké v porovnaní s minulým rokom, jedine v mladšej kategórii (2012-2014
a mladší) je nahradená disciplína prekážková dráha Formula disciplínou štafetový beh v kratšej
verzii pre plynulosť priebehu pretekov.
Krajskí koordinátori si môžu zvoliť dátum aj miesto uskutočnenie postupových kôl
v jednotlivých krajoch na základe komunikácie a dohody s trénermi v jednotlivých atletických
„škôlkach“. Postupové kolá Detskej štafetovej ligy a Detskej P-T-S budú ako v minulom roku
prebiehať spolu v jeden deň. Ráno sa preteky začnú súťažou Detská štafetová liga a po nej
budú nasledovať súťaže Detskej P-T-S.

Zhoda koordinátorov nastala pri vyhodnotení družstiev, ktoré štartujú mimo súťaž. Družstvá
získavajú počas súťaže body na základe dosiahnutých výkonov, pri vyhodnocovaní poradia sa
však toto družstvo preskakuje. Účasť je však týmto družstvám povolený pre získavanie štartov.
Zabezpečenie zdravotníckej služby pre všetky kolá Detskej P-T-S a Detskej štafetovej ligy.
Táto služba môže byť zabezpečená i študentmi Zdravotníckej školy v danom kraji. Každý
koordinátor si túto službu zabezpečuje individuálne.

K bodu č.4
Koordinátori boli tiež oboznámení o konaní seminára trénerov Detskej atletiky, ktorý sa
bude konať spolu s konferenciu mládeže v dňoch 30.-31.3.2019 v Banskej Bystrici. Taktiež
o školeniach trénerov Detskej atletiky, a to 22.3.2019 v Michalovciach a 17.5.2019 v Žiari nad
Hronom, po letných prázdninách budú školenia prebiehať v Trenčíne a v Bratislave.

K bodu č.5
Koordinátori boli oboznámení taktiež o organizácii Detských atletických hier pre základné
školy i atletické škôlky ako promo akcia v danom kraji. Tieto preteky sa budú realizovať do
konca školského roka 2018/2019 (do júna). Predpokladá sa oslovenie všetkých základných
škôl v blízkom i širokom okolí (aj školy z obcí).
Veronika Ľašová vysvetlila koordinátorom dôležitosť dobrovoľníckych zmlúv a výkazov
a požiadala o dodržanie termínov. Dobrovoľníkom smie byť osoba, ktorá v deň podujatia
dosiahla vek 16 rokov.
Bola vyjadrená spokojnosť s finančným ohodnotením koordinátorov i dobrovoľníkov počas
pretekov.
Čo materiálne koordinátorom chýba (loptičky, sprej vyznačenie štartovej čiary, vlajky štart –
cieľ, príp. stan/stánok pre prezentáciu, píšťalka. Debata bola i o dodaní hudobného prehrávača
spolu s mikrofónom do každého kraja, taktiež bolo vysvetlené, čo všetko koordinátori obdržali
pre nasledujúcu sezónu Detskej atletiky.
Krajskí koordinátori budú za svoju prácu v minulom školskom roku odmenení športovou
obuvou zn. Adidas, ktorá je potrebná pre výkon ich funkcie.

Koordinátori sa vyjadrili, že im treba taktiež doplniť lekárničku prvej pomoci, preto je dôležité
aby si každý koordinátor individuálne skontroloval, čo mu v lekárničke chýba a informoval
o tom hlavné koordinátorky.

Vypracovala:
Simona Blanárová
Veronika Ľašová

