
  
 

 

 

 

 

Krajského kola „Hľadáme nových olympionikov 2016“ 

Žilinský kraj/Martin 

      
   

 

Termín a miesto konania 

15. júna 2016 (streda) o 12.00 hod., Martin – ihrisko na Východnej ulici 

 

Usporiadateľ 

Slovenský atletický zväz v spolupráci s AK ZŤS Martin a CVČ Kamarát Martin  

 

Hlavní funkcionári  

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

Organizačné zabezpečenie: Mgr.Elena Šmidtová, tel.0907930731, email. smidtova@pobox.sk  

 

Štartujú 

Žiaci a žiačky ročník narodenia 2003 a mladší. 

 

Prihlášky 

Prihlášku pretekárov vykonajú učitelia ZŠ, poprípade osobní tréneri žiakov do 13.6.2016 (pondelok) 

prostredníctvom emailu na marian.kalabus@gmail.com. 

Prihlášku treba zasielať s nasledujúcimi údajmi: 

- priezvisko, meno  

- dátum  narodenia  

- názov školy, ktorú žiak navštevuje   

- disciplína, ktorej sa žiak zúčastní 

 

Prezentácia 

Prezentácia škôl bude prebiehať v priestore telocvične na Východnej ulici. 

Propozície 
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Šatne 

Budú k dispozícii v telocvični zvlášť pre dievčatá, zvlášť pre chlapcov, bez možností úschovy vecí 

 

Občerstvenie 

Účastníkom bude poskytnuté občerstvenie 

 

Oblečenie 

Každý pretekár môže súťažiť len v športovom oblečení. Je možné použiť atletické tretry. 

V štafetovom behu by bolo vhodné, aby každý člen štafety mal jednotný dres danej školy. 

 

Disciplíny 

Žiaci  1000 m, 4x60 m 

Žiačky  600 m, 4x60 m 

 

Program 

11:00 – 11:45             prezentácia škôl  

12:00   začiatok súťaží 

12:30   predpokladané ukončenie súťaží 

12:45   vyhlásenie výsledkov 

 

Odmeny 

Pretekári na 1. – 3.mieste budú odmenení diplomom, pohárom a medailou. Štafetové tímy na 1. – 

3.mieste budú odmenené diplomom, pohárom a medailou pre každého člena štafety. 

Víťazné družstvo získa pohár, družstvá na 1. – 3. mieste obdržia diplom. Družstvá na  1.– 3. mieste 

budú odmenené finančnými poukážkami na nákup športových potrieb za 1. miesto 50 €, 2. miesto 30 

€, 3. miesto 20 €. 

 

Úhrada 

Účastníci krajských kôl využijú bezplatnú vlakovú dopravu. 

V prípade použitia autobusovej dopravy resp. dopravy autom bude preplatené náklady podľa smerníc 

SAZ zaslaním cestovných dokladov. 

 

Informácie o priebehu súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.atletikasvk.sk 

a na Facebooku - Hľadáme nových olympionikov 2016. 
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