
PROPOZÍCIE
2. finálového kola detskej
Novozámockej olympiády

2018

                                       



Organizátor:  Atletický club Nové Zámky v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom,
Olympijským klubom okresu Nové Zámky a pod záštitou primátora Mesta Nové Zámky.

Miesto: Atletický štadión na Sihoti Nové Zámky 
Termín:  14. mája 2018 

Riaditeľ pretekov:  Ing. Štefan Straňovský, (kontakt:  stefan.stranovsky1@gmail.com, tel.č.:
0905 593 770).
Počas súťaže bude zabezpečená zdravotná služba.
Tajomník pretekov:
RNDr.Andrea  Jakubcová,  PhD.  (kontakt:  andrea.jakubcova4@gmail.com,  tel.č.:  0911
876 818).
Manažér pretekov:
Ing. Jarmila Kyselicová, kyselicova@regionpress.sk, tel. č. : 0907 779 018

Prihlášky: do 10.5. 2018 (štvrtok) mailom na:   andrea.jakubcova4@gmail.com   

Prihlášky treba zasielať s nasledujúcimi údajmi: 
- priezvisko, meno a rok narodenia všetkých zúčastnených detí 
- presný názov a poštovú adresu škôlky
- priezvisko, meno, e-mail adresu, číslo mobilného telefónu vedúceho/vedúcej družstva detí 
z jednotlivých MŠ

Program: 08.00 – 08.30 hod. prezentácia škôlok
08.45 hod. začiatok súťaží 
10:30 hod. predpokladané ukončenie súťaží 
11:00 hod. vyhlásenie výsledkov
Časy sú orientačné podľa priebehu pretekov.

Organizácia a priebeh pretekov: 
Súťažiť môže maximálne jedno družstvo 8 detí: (4 vybraní chlapci a 4 vybrané dievčatá) z
každej MŠ.

Zloženie družstva: 
8 členné družstvo (4 chlapci a 4 dievčatá) zložené z detí vo veku 5/6 rokov (predškolský vek)
a 1 zodpovedný vedúci každého družstva. Je nutné priniesť so sebou aj kópiu zdravotných
preukazov detí, ktoré je v prípade potreby nutné predložiť pri prezentácií. 

Vekový limit detí z MŠ: 

kategória MŠ   = Deti predškolského veku navštevujúce MŠ, narodené po septembri 2011, v
roku 2012, prípadne mladšie (4 dievčatá a 4 chlapci) 

Princíp hodnotenia pretekov:

Princíp hodnotenia finálového kola bude nasledovný:

Jedná sa o súťaž družstiev. Súťaž je 2- kolová, výsledky po 1 kole sme Vám zaslali. V každom
kole sa obodujú všetky zúčastnené družstvá t.j. dievčatá aj chlapci spolu ako jedno družstvo - na
základe  súčtu  dosiahnutých  výsledkov  v  2  finálových  disciplínach.  Súťaž  bude  prebiehať
individuálnou formou, aj formou viacboja celého družstva (2 disciplíny), po uskutočnení oboch
disciplín (beh aj štafeta), sa určí poradie prvých 3 jednotlivcov v behu, následne poradie družstiev
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MŠ z finálového kola a na koniec celkové poradie MŠ. Po druhom finálovom kole na základe
sčítania všetkých bodov, budú v každej vekovej kategórii ocenené prvé 3 družstvá MŠ.

Odmeny: 

Členovia  víťazného  družstva  získajú  medailu  a diplom.  Prvé  3  družstvá  získajú  po  skončení
finálového kola diplomy a  absolútny víťaz pohár. 

Občerstvenie: 

Pre súťažiacich (pre zúčastnené škôlky) organizátor zabezpečí pitný režim a malé občerstvenie. 

Oblečenie: 

Športové oblečenie (podobne ako na hodinách telesnej výchovy – krátke nohavice alebo tepláky,
tričká, športové mikiny, športové bežecké tenisky - nie cvičky!). Vedúci družstiev sú povinní si
tak isto priniesť tenisky na prezutie a športové oblečenie. Členovia každej zúčastnenej škôlky, ak
je to možné, by mali súťažiť v jednotných tričkách danej škôlky. Organizátor nezodpovedá za
prípadné straty osobných vecí detí ani účastníkov.

Poznámka: pri prezentácii dostane každé dieťa štartové číslo, s ktorým bude súťažiť vo všetkých
disciplínach. Vedúci družstva ich pripne deťom na hruď dopredu. Po skončení pretekov je vedúci
zodpovedný za ich odovzdanie späť organizátorovi.

Súťažné disciplíny: 

Súťaž prebieha formou dvoch disciplín. Zoznam súťažných atletických disciplín pre MŠ je 
nasledovný:
. 

1. Beh detí na 50 m z polovysokého štartu. Deti budú zoradené po jednom do 
dráh.

2. štafetový beh 4 chlapcov a následne 4 dievčat na 4 x 60 m. (deti si v rámci 
svojich 4 spolusúťažiacich podávajú štafetový kolík).

 
Hodnotenie: 

V  konečnom  hodnotení  v danom  kole  prideľujeme  body  škôlkam  jednak  podľa
umiestnenia výkonu detí v individuálnom behu, ktoré sa obodujú, a jednak družstva podľa výkonu
v oboch štafetách (teda štafeta  chlapcov a štafeta dievčat).  1. miesto v disciplíne = 1 bod, 2.
miesto =´2 body... atď). Vyhráva to družstvo, ktoré má najnižší bodový súčet. 

Popis disciplín 

1. Beh (šprint) detí na 50 m z polovysokého štartu.

Od štartovej čiary budú deti na méte 50 m atletického štadióna zoradené v 8 dráhach. Na
povel (výstrel z pištole) deti vybehnú čo najrýchlejšie a utekajú do cieľa – cieľová šachovnica
atletickej  dráhy  =  cieľ  je  vždy  na  rovnakom  mieste!  Každému  dieťaťu  bude  nameraný  čas
elektronickou  časomierou  a  podľa  výsledných  časov  sa  určí  konečné  poradie  detí  v  tejto
disciplíne. Vyhráva dieťa s najrýchlejším (teda s najnižším) časom. 

Každé dieťa beží šprint na 50 m len raz.
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2. Štafetový beh 4 chlapcov a 4 dievčat na 4 x 60 m.

Štafetový beh na 4 x 60 m pozostáva najskôr z behu 4 chlapcov na 4 x 60 m, ktorí budú
rozostavení do jednotlivých dráh podľa pridelení rozhodcom. Celá štafeta sa beží v 6 dráhach,
teda napr. ak družstvo odštartuje v 5 dráhe, tak v 5 dráhe musí aj dobehnúť do cieľa. Deti bežiace
štafetu  dostanú  štartové  čísla,  aby  bolo  možné  v  cieli  rozlíšiť  jednotlivé  škôlky.  Prvý  člen
družstva odštartuje na výstrel z pištole z polovysokého štartu a nesie v ruke štafetový kolík … s
ktorým beží 60 m a v tej istej dráhe ho odovzdáva druhému členovi štafety (ktorý tiež beží 60
m...),...  štvrtý člen štafetového družstva dobieha do cieľa vo svojej dráhe s kolíkom v ruke a
vtedy sa zmeria výsledný čas štafety. 

Za chlapcami nasleduje tiež štafeta 4 x 60 dievčat. Princíp je ten istý ako u chlapcov.
Najnižší, teda najrýchlejší čas  za každú MŠ (chlapci + dievčatá) vyhráva.

Ak niektorému členovi štafety kolík vypadne, musí sa po neho vrátiť on sám a bežať s ním
ďalej. Bez kolíka sa nesmie dobehnúť do cieľa. Na každej odovzdávke (teda odovzdávkovom
úseku)  budú pridelení rozhodcovia, ktorí budú deti zoraďovať do dráh a budú pomáhať. Tiež
prosím pani učiteľky, aby boli v tomto deťom nápomocné.

        

Záverečné ustanovenie:

Preteky sú  otvorené pre  všetky  deti  nominované škôlkou,  ktoré  budú rešpektovať  propozície
týchto pretekov a pokyny rozhodcov.  Preteká sa podľa pravidiel  atletiky SAZ s modifikáciou
disciplín prispôsobených potrebám detí na našom konkrétnom preteku. Súťaží sa za rešpektovania
hlavnej zásady pretekov a to v zmysle FAIR PLAY.

Ing. Štefan Straňovský, v.r.    Mgr.art. Otokar Klein, v.r.      RNDr. Andrea Jakubcová, PhD., v.r.

Predseda Atletického clubu NZ     Primátor Mesta Nové Zámky      Projekt Detská atletika v NZ

Riaditeľ pretekov     Tajomník pretekov a rozhodca

Mgr.Peter Rácek, v.r.              Ing. Jarmila Kyselicová

Predseda OK okresu Nové Zámky  Detská atletika Nové Zámky

Spoluorganizátor pretekov  manažér pretekov

V Nových Zámkoch, dňa  7.5.2018
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