
Liptovská Kinderiáda 

5. 5. 2015 

Liptovský Mikuláš 

 

Propozície 
 

Usporiadateľ: Atletický club Kriváň Liptovský Mikuláš, Základná škola J.Kráľa , 

                          a mesto Liptovský Mikuláš. 

Predseda organizačného výboru: Mgr.Viera Hyblerová 

Riaditeľ pretekov:            Ivan Bubelíny,  tel: 0904/688006 

Tajomník pretekov:         Drahoš Lahoda , e-mail: drahos.lahoda@gmail.com 

                                            tel: 0905/475662 

Vedúci  rozhodca:            Vladislav Lahoda 

Technické zabezpečenie: Mgr.Zuzana Dubovská 

Dátum:  5.5.2015 - utorok  

Miesto konania:  Základná škola J.Kráľa - Podbreziny, Liptovský Mikuláš. 

 
 
Účastníci:  
Za každú ZŠ, ktorá dostala pozvánku na preteky, sa môže zúčastniť vždy jedno  
8-členné družstvo zložené z jedného chlapca a jedného dievčaťa z 2., 3., 4. a 5. ročníka. 
Liptovská Kinderiáda je určená pre prvých 15 prihlásených družstiev (rozhoduje dátum doručenia 
prihlášky).  

Táto súťaž je nepostupová ! 
Musia byť dodržané obe nasledujúce podmienky (žiak 2. - 5. ročníka a narodený v rozmedzí 
dátumov): 
2. ročník – narodený v roku 2007 alebo po 1.9.2006 
3. ročník – narodený v roku 2006 alebo po 1.9.2005 
4. ročník – narodený v roku 2005 alebo po 1.9.2004 
5. ročník – narodený v roku 2004 alebo po 1.9.2003 
Výnimka: Za vyšší ročník ZŠ môžu súťažiť žiaci nižších ročníkov ZŠ. 

 
Prihlášky:  

Zasielať na adresu: Drahoš Lahoda, Hrušková 515/7, 031 04 Liptovský Mikuláš, 

drahos.lahoda@gmail.com, mobil: 0905 475662 
Prihlášky je potrebné zaslať písomne alebo e- mailom na adresu usporiadateľa do dátumu 
uvedeného na pozvánke / 30.4.2015 /. Za správnosť všetkých údajov v prihláške zodpovedá 
riaditeľ ZŠ, ktorý ju potvrdzuje svojím podpisom (pečiatkou školy) – nesie teda zodpovednosť za 
prípadnú diskvalifikáciu! 
 
Disciplíny: 
Všetci účastníci –  beh na 60 metrov (merané ručne)  
+ 2. ročník      –  skok z miesta  
+ 3. ročník      –  hod plnou 1 kilogramovou  loptou (autové hádzanie bez prešľapu) 
+ 4. ročník     –  hod kriketovou loptičkou   
+ 5. ročník     –  skok do diaľky  
+ každé družstvo zostaví netradičnú štafetu (zostavenú z ľubovoľných 4 účastníkov), ktorá 
pobeží 4 x 60 m. 
 
 
Pravidlá: Beh na 60 m sa štartuje z polovysokého štartu. Pri technických disciplínach majú 
účastníci 3 pokusy. Všetky 3 pokusy sa zaznamenávajú. Účastníci nesmú pretekať v tretrách. 
Atletické disciplíny sa riadia pravidlami atletiky s ohľadom na niektoré špecifické spresnenia. Táto 
súťaž nie je považovaná za viacboj.  
 

mailto:drahos.lahoda@gmail.com


Bodovanie: Podľa výsledkov v jednotlivých kategóriách a disciplínach bude zostavené poradie 
jednotlivcov. Poradie všetkých členov družstiev a štafety sa sčítajú. Víťazí družstvo s najnižším 
súčtom poradí. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje počet umiestnení na prvých a ďalších 
miestach v jednotlivých kategóriách. 
 
Protesty: Musia byť podané do 30 minút po uverejnení výsledkov jednotlivých disciplín na 
výsledkovej tabuli v priebehu pretekov! Protesty sa podávajú riaditeľovi súťaže. 
  
Výsledky:  Zašleme všetkým účastníkom po skončení preteku  na e-mailovú adresu uvedenú 
v prihláške . 
 
Šatne: Budú pre účastníkov Liptovskej Kinderiády k dispozícii v priestoroch telocviční školy len na 
prezlečenie. Za stratu a odcudzenie osobných vecí účastníkov usporiadateľ nezodpovedá.  
 
Úhrada: Pretekári štartujú na vlastné nebezpečie a na náklady vysielajúcej organizácie.( cestovné   
               sa neprepláca )  
 
Občerstvenie: 
Usporiadateľ zabezpečuje čaj. 
 
Preteky sa konajú za každého počasia.  
V prípade extra nepriaznivého počasia je pripravená tzv.mokrá varianta v telocvični. 
Za zdravotný stav pretekárov zodpovedá vysielajúca škola. 
 

Časový  program: 
 
09,00h   Prezentácia všetkých prihlásených družstiev 

09,30h   Slávnostný nástup prihlásených družstiev 

09.45h   60m D2      diaľka  CH2       lopta CH3     kriketka CH4       diaľka CH5 

09.55h   60m D3 

10.05h   60m D4 

10,15h   60m D5 

10.25h   60m CH2    diaľka D2          lopta D3        kriketka  D4        diaľka D5 

10.35h   60m CH3 

10.45h   60m CH4 

10.55h   60m CH5 

11.15h   netradičné štafety 4 x 60m 

 12,00h   vyhlásenie výsledkov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ivan Bubelíny, v.r.             Drahoš Lahoda 
   riaditeľ pretekov     predseda AC Kriváň Lipt.Mikuláš 
         tel: 0905/475662 

 
 
 
 
 
 


