
51. ročník atletickej súťaže družstiev žiakov a žiačok 

 

O POHÁR DEKANA FTVŠ UK 
(pokračovanie CENY VEČERNÍKA) 

 

Usporiadateľ: FTVŠ UK Bratislava, Katedra atletiky FTVŠ UK, Atletický klub Slávia 

UK Bratislava  

Termín a miesto: Streda 24. 09. 2014, 9:30 – 12:00 hod., atletický štadión prof. Kuchena, 

FTVŠ UK Bratislava – Lafranconi, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9 

Funkcionári: Riaditeľ pretekov: PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD. 

 Vedúci rozhodca: Doc. Anton Lednický, PhD. 

Disciplíny: Žiaci aj žiačky: 60 m, 600 m, skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou 

(žiaci 4 kg, žiačky 3 kg), 4x60 m 

Prihlášky: Zasielajú školy z Bratislavy a okolia do 22. 09.2014 e-mailom na 

adresu: barinekova@fsport.uniba.sk. V prihláške uveďte názov školy, 

u každého pretekára meno a priezvisko, rok narodenia a disciplínu, e-

mailovú adresu kontaktnej osoby a jej číslo telefónu (mobil). Tlačivo 

prihlášky je súčasťou týchto propozícií. 

Štartujú: Žiaci a žiačky základných škôl a prvých piatich ročníkov osemročných 

gymnázií – rok narodenia 1999 a mladší. Pri väčšom počet prihlásených 

škôl (viacej ako 10) si usporiadateľ vyhradzuje právo odrieknuť účasť 

druhých, resp. tretích družstiev z tej istej školy. 

Za každú školu (za každé družstvo) môže štartovať v každej disciplíne 

iba jeden pretekár a jedna štafeta. Pretekár(ka) môže štartovať v jednej 

individuálnej disciplíne a v štafete. Pri väčšom počte účastníkov (viac 

ako 10) majú všetci pretekári v skoku do diaľky a vo vrhu guľou len 4 

pokusy.  

Štart pretekárov mimo súťaž je vylúčený. 

Bodovanie: Počet bodov sa odvíja od počtu štartujúcich družstiev. Napr. pri účasti 

12 družstiev získa víťaz 12 b., pretekár na 2. mieste 11 b., ..... 

a posledný pretekár 1 bod. 

 O konečnom umiestnení družstiev v súťaži rozhoduje celkový počet 

získaných bodov najlepšie umiestneného družstva chlapcov a dievčat 

každej zo zúčastnených škôl. Pri rovnakom počte získaných bodov 

rozhoduje o umiestnení väčší počet prvých miest. Ak je aj tento počet 

rovnaký, tak rozhoduje väčší počet umiestnení na druhom, prípadne na 

ďalších miestach. Ak za školu štartuje iba jedno družstvo (chlapcov 

alebo len dievčat) do celkového poradia škôl sa nezapočítava. 

Ceny:  Prvé tri družstvá v súťaži chlapcov a dievčat dostanú poháre. Škola 

s najväčším počtom získaných bodov (chlapci a dievčatá spolu) získa 

putovný pohár. 

Všeobecné ustanovenia: 

 Atletická trať a rozbežiská majú povrch z umelej hmoty. Dĺžka okruhu je 350 m. 

Pretekári môžu použiť tretry s klincami do 6 mm. 

 Časy v bežeckých disciplínach sa budú merať plnoautomatickým časomerným 

zariadením. 

 Pre súťažiacich sú k dispozícii šatne slúžiace iba na prezlečenie. Usporiadateľ neručí 

za odložené veci pretekárov. 

 Za zdravotnú spôsobilosť žiakov zodpovedá škola, ktorá ich prihlásila. 
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 Za štart pretekárov sa neplatí štartovné. 

 Vedúci(a) školského družstva v deň pretekov do 8:45 hod. potvrdí účasť svojich 

žiakov, resp. požiada o vykonanie zmien v štartovej listine v kancelárii pretekov (Mgr. 

Barineková, katedra atletiky, miestnosť 0-106). 

 Žiaci sa môžu rozcvičovať v priestoroch štadióna, na ktorých sa nesúťaží. 

 Prezentácia sa uskutoční priamo pri disciplínach. 

 Súťaže sa konajú podľa pravidiel atletiky IAAF a týchto propozícií. 

 Výsledky pretekov budú zverejnené na internetovej stránke www.fsport.uniba.sk, 

pracovisko katedra atletiky, preteky 

 Žiadame súťažiacich, aby obmedzili pohyb v budove fakulty na minimum. 

 

Časový rozpis: 

  9:30 60 m CH  výška D diaľka CH guľa D 

  9:45 60 m D 

10:30 600 m CH  výška CH diaľka D guľa CH 

10:40 600 m D  

11:15 4x60 m CH  

11:25 4x60 m D 

11:45 Vyhlasovanie víťazných škôl 

 

Pozn.: Časový rozpis je orientačný. Platí začiatok pretekov v disciplínach, ktoré sa 

začínajú o 9:30 hod. Súťaže v ďalších disciplínach budú pokračovať plynulo 

v uvedenom poradí, vždy po skončení predchádzajúcich. 

 

Bratislava 03.09. 2014 

 

 

Doc. Anton Lednický, PhD. v.r.   PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD., v.r. 

             vedúci rozhodca                        riaditeľ pretekov 

http://www.fsport.uniba.sk/

