
 
P r o p o z í c ie 

 
14. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže 

„Hľadáme nových olympionikov 2013“ 
 

Propagácia behu medzi mládežou, vyhľadávanie talentov a ich získavanie pre pravidelnú 

športovú prípravu je cieľom bežeckej súťaže Hľadáme nových olympionikov. 
 

Vyhlasovateľ súťaže: 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Slovenský atletický zväz 
 

Realizátor projektu: 

Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom 
 

Organizačný pracovník: 

Jana Floreková, Centrum 1 39/98, 018 41 Dubnica nad Váhom, 

telefón: 0944 244 370 

e-mail: florekovajana@gmail.com      
  
Hlavní podporovatelia súťaže: 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

PosAm Bratislava 
  

Podporovatelia súťaže: 
Šport penzión Hritz 

Rona Lednické Rovne 
 

Kategórie a dĺžka tratí: 

Chlapci ročník narodenia 2000 a mladší – 1000 m 

Dievčatá ročník narodenia 2000 a mladšie – 600 m 
 

Systém súťaže:  

Základné kolá: Uskutočnia sa v mesiaci máj 2013 na školách. Odporúčame ich uskutočniť v rámci 

hodín telesnej výchovy. Organizátori školských kôl zašlú najneskôr do 1. júna 2013 organizačnému 

pracovníkovi súťaže výsledky spoločne s hlásením o konaní podujatia(stačí e-mailom) + podmienkou 

hlásenia je zaslanie zoznamu všetkých zúčastnených pretekárov v elektronickej forme!! Najlepší zo 

školských kôl (max.2 chlapci a 2 dievčatá) majú právo zúčastniť sa na krajskom kole súťaže. Školy, 

ktoré zašlú hlásenie a prejavia záujem o účasť v krajskom kole, budú o jeho termíne písomne 

informované. 
 

Krajské kolá: Uskutočnia sa v priebehu mesiaca jún 2013 v spolupráci s oblastnými atletickými 

zväzmi. Predpokladané miesta krajských kôl: Bratislava, Trnava, Nitra, Dubnica nad Váhom 
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(Trenčiansky kraj), Martin (Žilinský kraj), Banská Bystrica, Bardejov (Prešovský kraj) a Košice. 

V krajských kolách môžu štartovať maximálne 2 najlepší chlapci a 2 najlepšie dievčatá zo školských 

kôl. Do celoslovenského finále postúpia prví traja pretekári a pretekárky z každej z krajských súťaží. 

V krajských kolách bude vyhodnotená aj súťaž družstiev (do družstva sa započíta lepšie umiestnený 

chlapec a dievča) na základe súčtu umiestnení reprezentantov školy v kategórii chlapcov a dievčat. 

Zvíťazí školské družstvo s najnižším súčtom umiestnení, v prípade rovnosti bodov rozhodne o poradí 

lepšie individuálne umiestnenie. Ak aj po zohľadnení tohto kritéria rovnosť trvá, zvíťazí družstvo 

s nižším súčtom časov. 
 

Celoslovenské finále: Bude sa konať v Dubnici nad Váhom v rámci medzinárodného atletického 

mítingu EA CLASICC Atletický most 2013  21.augusta 2013. Zúčastnia sa ho 3 najlepší chlapci a 3 

najlepšie dievčatá z jednotlivých krajských súťaží a 3 chlapci a 3 dievčatá, ktorých na základe 

výsledkov môžu vybrať usporiadatelia (spolu max. po 27 chlapcov a dievčat).   

 

Ceny: 

Základné kolá: Na základe obdržaných hlásení o konaní školského kola budú pretekárom, ktorí sa 

umiestnili na 1. – 3. mieste zaslané diplomy.   
 

Krajské kolá: Pretekári na 1. – 6. mieste budú odmenení diplomom, na 1. – 3. mieste pohárom 

a medailou. Víťazné družstvo získa pohár, družstvá na 1.– 6. mieste obdržia diplom. Družstvá na 1.– 

3. mieste budú odmenené finančnými cenami za 1. miesto 100 €, 2. miesto 60 €, 3. miesto 30 €. 
 

Celoslovenské finále: Pretekári na 1. – 3. mieste budú ocenení medailou. Pretekári na 1. – 6. 

mieste budú odmenení pohárom a športovým výstrojom. Všetci účastníci obdržia diplom a 

upomienkové predmety.   
 

Úhrada: 
Účastníkom krajských kôl (maximálne 2 chlapci, 2 dievčatá a jeden vedúci z každej školy) uhradia 

organizátori cestovné podľa platných smerníc (použitie zľavy). 

Účastníkom celoslovenského finále (vrátane doprovodu-1 osoba) bude uhradené cestovné 

a poskytnutý obed. 

 

Upozornenie: 

Prípadné zmeny propozícií budú uvedené na dolu nižšie uvedených adresách do 15.mája 2013. 

 

Informácie o priebehu súťaže možno nájsť na internetových stránkach  www.atletikasvk.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atletikasvk.sk/


Termíny krajských kôl 
 

 

Bratislavský kraj: 

Miesto konania:          Bratislava,  štadión Mladá Garda 

Dátum a čas konania: 13.6.2013  o 10:00 hod – prezentácia od 9:00 

Zodpovedná osoba:    Mgr. Dušan Štancel  tel.0944348448  email: stancel.dusan@gmail.com 

 

Trnavský kraj:  

Miesto konania:         Trnava,  Mestský atletický štadión A.Hajmássyho, Hajdoczyho ulica 

Dátum a čas konania: 12.6.2013  o 11:00 hod – prezentácia od 9:30 

Zodpovedná osoba:    Mgr. Eva Charfreitagová tel.0903942113  email:  charfreitag@gmail.com   

 

Nitriansky kraj:  

Miesto konania:          Nitra, štadión TJ Stavbár Nitra 

Dátum a čas konania:  4.6.2013 o 11:00 hod – prezentácia od 10:15 do 10:45 

Zodpovedná osoba:     Mgr. Martin Illéš tel.0911638473  email: martin.illes@gmail.com 

 

Trenčiansky kraj: 

Miesto konania:          Dubnica nad Váhom, Mestský štadión 

Dátum a čas konania:  20.6.2013 o 10:30 hod – prezentácia od 9:30 

Zodpovedná osoba:     Jana Floreková  tel.0944244370 email:  florekovajana@gmail.com  

 

Banskobystrický kraj: 

Miesto konania:          Banská Bystrica, štadión na Štiavničkách 

Dátum a čas konania:  18.6.2013 o 10:00 hod – prezentácia od 9:00 

Zodpovedná osoba:     Mgr. Eva Murková tel.0905768734 email: eva.murkova@post.sk  

 

Žilinský kraj: 

Miesto konania:          Martin,  ihrisko na Východnej ulici(tartanová dráha) 

Dátum a čas konania:  10.6.2013 o 12:00 hod – prezentácia od 11:00 

Zodpovedná osoba:     Ing. Ján Gigac tel.0902470834 email: jan.gigac@centrum.sk 
  
 

Košický kraj:             

Miesto konania:          Košice, Atletický štadión - Watsonova 4/A Košice 

Dátum a čas konania:  20.6.2013 o 11:30 hod – prezentácia od 10:00 

Zodpovedná osoba:     Ing. Vladimír Vovčko tel.0918488871 email: vovcko@gmail.com 

 

Prešovský kraj: 

Miesto konania:          Bardejov, Mestský štadión TJ Partizán Bardejov 

Dátum a čas konania:  14.6.2013 o 10:00 hod – prezentácia od 9:30 

Zodpovedná osoba:     Mgr. Juraj Ščerbík tel.0905708947 email: scerbik.juraj@zoznam.sk 
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