Zápisnica z porady koordinátorov projektu Detská atletika
Banská Bystrica 15.9.2022
Prítomní: R.Tomeček, J.Dobrovodský, I.Čillík, D.Kozolková, E.Hanuliaková, D.Leutterová
Ospravedlnení: P.Tichý, M.Kudláčová
Program porady:
1.
Konrola plnenia úloh
2.
Zhodnotenie sezóny 2022
3.
Návrhy na jesennú časť sezóny 2022
4.
Návrhy a pripomienky k projektu Detská atletika
5.
Koncepcia na sezónu 2023
6.
Zmeny na krajských koordinátorských postoch
7.
Diskusia

Hlavní koordinátori v úvode privítali všetkých zúčastnených v priestoroch vynoveného štadióna
Dukla v Banskej Bystrici.
1. Kontrola plnenia úloh
Všetky úlohy boli splnené.
2. Zhodnotenie sezóny 2022
Hl. koordinátori pripravili prezentáciu o priebehu atletickej sezóny 2022. Zúčastnených
informovali o priebehu postupovej súťaže Detská P-T-S 2022 v každom kraji a informovali ich o
počtoch pretekárov na krajských kolách. Najviac detí sa zúčastnilo na Detskej P-T-S v
Banskobystrickom a Trnavskom kraji. Celkovo s finálovým kolom v Šamoríne na pretekoch
Detskej P-T-S súťažilo viac ako 1800 detí. Celoslovenské finále v Šamoríne aj napriek
nepriaznivému počasiu hodnotili kladne. Taktiež spomenuli dobré ohlasy a veľký úspech
atletického tréningu so spoločnou rozcvičkou pre všetky kluby, ktoré boli na programe deň pred
finále. Deťom sa veľmi páčilo spoločné rozcvičenie a tréning s našimi reprezentantmi J.Volkom,
V. Forster a D. Ledeckou.
Detský štafetový pohár, ktorý bol prepojený s atletickou ligou dospelých taktiež hodnotili
pozitívne, ale podotkli, že účasť bola očosi nižšia ako predpokladali. V Košickom kraji sa preteky
pre kluby z Východného Slovenska neuskutočnili z dôvodu viacerých oblastných súťaži tejto
vekovej kategórie v termíne atletickej ligy. Preteky v Banskej Bystrici a v Trnave už prebehli so
slušnou účasťou klubov z oblasti Stredného a Západného Slovenska. Celoslovenské finále sa
uskutočnilo v Banskej Bystrici ako predprogram finále Atletickej ligy 2022.

Hlavní koordinátori ďalej informovali účastníkov o ich spolupráci s SOŠV pri organizácii ôsmich
krajských kôl Odznaku všestrannosti a veľkom finále v Šamoríne. Na tomto podujatí súťažilo viac
ako 780 detí zo základný škôl.
Zúčastnených taktiež informovali o propagácii projektu Detská atletika na významných
športových podujatiach ako sú napr. Športuj Slovensko, BeActive – Európsky týždeň športu, Behaj
lesmi, MS v triatlone a ďalších promo podujatiach v regiónoch Slovenska.
V oblasti vzdelávania poďakovali spoluautorom novej publikácie Detská atletika II., ktorá bola
vydaná v tomto roku. Okrem publikácie boli za účelom vzdelávania trénerov natočené metodické
videá, ktoré sú zverejnené na webstránke detská atletika, Youtube, a sociálnych sieťach. Následne
hodnotili školenia trénerov Detskej atletiky, ktoré tento rok organizovali v Košiciach a Banskej
Bystrici.
3. Návrhy na jesennú časť sezóny 2022
Príprava postupových krajských kôl Detského štafetového krosu a finále, ktoré je naplánované
dňa 19.11.2022 v Dubnici nad Váhom ako predprogram M-SR v cezpoľnom behu.
Bola daná pripomienka na organizovanie jedného krajského kola v každom kraji z dôvodu súbehu
cezpoľných behov v oblastiach. Koordinátori sa jednohlasne zhodli, že jedno krajské postupové
kolo bude postačujúce a taktiež schválili termín konania celoslovenského finále v Dubnici nad
Váhom.
Úloha 1/2022: Pripraviť všeobecné propozície na Detský štafetový kros.
Z: Tomeček, Dobrovodský T: 30.9.2022
Úloha 2/2022: Pripraviť propozície Detského štafetového krosu v jednotlivých krajoch.
Z: krajskí koordinátori T: 10.10.2022
Hlavní koordinátori ďalej pre veľký záujem navrhli usporiadanie ešte jedného školenia trénerov
na konci roka v Bratislave. Zúčastnený sa dohodli, že termín upresnia v priebehu októbra.
Úloha 3/2022: Pripraviť návrh termínu školenia trénerov DA.
Z: Z: Tomeček, Dobrovodský T: 15.10.2022
4. Návrhy a pripomienky k projektu Detská atletika
Hlavní koordinátori prezentovali zúčastneným svoje návrhy na sezónu 2023 v nasledujúcich
bodoch:

-

zmena formátu výberu disciplín Detskej P-T-S. Losovanie 5-ich rôznych disciplín deň
pred pretekmi, z výberu viacerých presne určených disciplín (cca 10-12 disciplín)

-

jedno postupové kolo Detského štafetového krosu v každom kraji namiesto dvoch kôl,
ktoré boli doteraz, z dôvodu súbehu cezpoľných behov v oblastiach.

-

návrat Spajkyho pohára počas zimnej sezóny v zmenenej forme - veľká prekážková
dráha (upravená prekážková dráha formula) v telocvičniach alebo v halách. Deti môžu
súťažiť v družstvách bez rozdielu pohlavia. Staršia veková kategória - 6 členné družstvá.
Mladšej veková kategória - 4 členné družstvá, prípadne aj ako jednotlivci.

-

pokračovanie v projekte Detský štafetový pohár 2023 - ale pokúsiť sa začleniť disciplínu
4x60m do hlavného programu Atletickej ligy.

-

príprava klubových súťaží - vytvorenie univerzálnych propozícii na vytvorenie
oficiálnych pretekov v AK2, disciplíny (cca 3-4) budú presne určené Detskou atletikou,
výsledky zverejnené taktiež cez AK2. Diplomy a medaile sa budú dať stiahnuť a vytlačiť
z webstránky DA.

-

úprava odmeny pre koordinátorov projektu za organizáciu pretekov Detskej atletiky pri
počte viac ako 120 detí na pretekoch + odmena pre jedného hlavného asistenta na
prípravu štadióna z dôvodu veľkej organizačnej náročnosti pri veľkom počte detí a
družstiev na pretekoch.

-

príprava metodických videí - príprava a natáčanie ďalších videí, ktoré budú pokračovať
pohybovými hrami pre menšie deti 5 - 6 ročné, 7 - 9 ročne atď.

-

Manažment termínov pretekov – vždy v predstihu určiť termíny krajských kôl v
projekte Detská atletika a informovať o nich hlavných koordinátorov.

-

Aktualizácia a výroba tréningových denníkov pre deti.
Všetci koordinátori uvedené návrhy jednohlasne odsúhlasili

Koordinátori Darina Kozolková a Ivan Čillík navrhli aby sa kolá Detskej P-T-S uskutočnili vo
formáte jedného postupového kola v každom kraji + veľké finále z dôvodu veľkej pracovnej
vyťaženosti koordinátorov a množstva pretekov mladšieho žiactva v jednotlivých oblastiach.
Koordinátorka Darina Kozolková ďalej navrhla aby sa na súťažiach Detskej P-T-S nepoužívali
tretry v oboch vekových kategóriách.
Všetci koordinátori uvedené návrhy jednohlasne odsúhlasili

Ďalej hlavní koordinátori prezentovali zámer vytvoriť koncept Detských atletických besied na
školách za účasti atletických reprezentantov vo forme kvízov a prednášok o atletike na Slovensku.
Následne informovali o pláne prezentovať Detskú atletiku na nových atletických štadiónoch vo
forme atletických pretekov na predstavenie a propagáciu Detskej atletiky na obnovených
atletických dráhach.

5. Koncepcia na sezónu 2023
Hl. koordinátori dostali za úlohu pripraviť Koncepciu Detskej atletiky 2023 do konca októbra
2022.
Úloha 4/2022: Pripraviť návrh koncepcie súťaží a aktivít projektu DA na rok 2023..
Z: Tomeček, Dobrovodský T: 30.10.2022
6. Zmeny na krajských koordinátorských postoch
Hl. koordinátori informovali, že Trnavská koordinátorka Martina Kudláčová postupne prenechá
svoju pozíciu novej koordinátorke v Trnave z dôvodu pracovných povinností v Brne.
Hl. koordinátori ďalej informovali, že hľadajú koordinátora pre Košický kraj, tento post je
dlhodobo neobsadený.
Úloha 5/2022: Pripraviť návrh na obsadenie miesta koordinátora v Košickom kraji.
Z: Tomeček, Dobrovodský T: 30.10.2022
7. Diskusia

Koordinátori diskutovali o prezentovaných návrhoch a zhodli sa, že je potrebné po dlhšom čase
trochu inovovať preteky a disciplíny v projekte Detská atletika. Vyjadrili presvedčenie, že
uvedené návrhy ešte viac prispejú k popularite projektu a väčšej účasti detí a atletickýchškolských klubov na pretekoch.

Spísali:
Jaroslav Dobrovodský
Radovan Tomeček

Overil:
Ivan Čillík

