
 

DETSKÁ ŠTAFETOVÁ LIGA 

 
           

 

 

 

 

 

 

PROPOZÍCIE 

 

Organizátor Slovenský atletický zväz v spolupráci s atletickým klubom AC Stavbár 

Nitra 

Miesto   Atletický štadión Stavbár Nitra   

Termín  19. 6. 2016 o 13:30 

 

Disciplíny  Staršia veková kategória 

Chlapci   4 x 60 m (r. n. 2005 – 2007) 

Dievčatá   4 x 60 m (r. n. 2005 – 2007) 

Zmiešaná štafeta 4 x 60 m (r. n. 2005 – 2007) 

Mladšia veková kategória 

   Chlapci  4 x 60 m (r. n. 2008 – 2010) 

   Dievčatá  4 x 60 m (r. n. 2008 – 2010) 

Zmiešaná štafeta  4 x 60 m (r. n. 2008 – 2010) 

Prihlášky  Prihlášku spolu s názvom školy alebo klubu, meno, priezvisko, dátum 

narodenia detí posielajte na e-mailovú adresu: 

atlet.akademia@gmail.com najneskôr do 16.6.2016 do 17:00 hod. 

Prezentácia V kancelárii pretekov v priestoroch štadióna od 12:00 hod do 12:30 hod 

Program  Upraviť podľa Vašej mienky 

 

Zloženie družstva 

Staršia veková kategória (postupujú na finále Detskej štafetovej ligy)  

Chlapci 4  x 60 m (2005 – 2007) 

4 členné družstvo zložené zo štyroch chlapcov narodených v rokoch 2005 – 2007 

Dievčatá 4 x 60 m (r. n. 2005 – 2007) 

4 členné družstvo zložené zo štyroch dievčat narodených v rokoch 2005 – 2007 

Zmiešaná štafeta 4 x 60 m (r. n. 2005 – 2007) 



 

4 členné družstvo zložené z dvoch chlapcov a z dvoch dievčat narodených v rokoch 2005 – 

2007. Dievčatá nastúpia na druhý a štvrtý (posledný) úsek, chlapci na prvý a tretí úsek. 

 

Mladšia veková kategória (nepostupujú na finále Detskej štafetovej ligy) 

Chlapci 4  x 60 m (2008 – 2010) 

4 členné družstvo zložené zo štyroch chlapcov narodených v rokoch 2008 – 2010 

Dievčatá 4 x 60 m (r. n. 2008 – 2010) 

4 členné družstvo zložené zo štyroch dievčat narodených v rokoch 2008 – 2010 

Zmiešaná štafeta 4 x 60 m (r. n. 2008 – 2010) 

4 členné družstvo zložené z dvoch chlapcov a z dvoch dievčat narodených v rokoch 2008 – 

2010. Dievčatá nastúpia na druhý a štvrtý (posledný) úsek, chlapci na prvý a tretí úsek. 

 

Postupová súťaž 

Prvé tri víťazné štafety v staršej vekovej kategórii postupujú na finále Detskej štafetovej ligy, 

ktoré sa uskutoční v rámci finále Atletickej ligy 2016 dňa 10.9.2016 v Dubnici nad Váhom. 

Na finále Detskej štafetovej ligy, nemusia nastúpiť rovnaké deti, ktoré si vybojovali postup na 

krajských kolách (možnosť obmeny). 

Vo finále Detskej štafetovej ligy sa stretnú víťazné štafety z jednotlivých kôl v mestách 

Banská Bystrica, Nitra, Dubnica nad Váhom, Trnava, Bratislava a Košice 

 

Šatne   

Na prezlečenie budú k dispozícií šatne zvlášť pre dievčatá aj pre chlapcov v priestoroch 

konania pretekov, bez možnosti úschovy vecí. 

 

Oblečenie 

Športové oblečenie, čisté tenisky. Vedúci družstiev sú povinní si priniesť tenisky na prezutie. 

Členovia každej zúčastnenej školy by mali súťažiť v jednotných tričkách školy. 

 

Poistenie 

Účastníci štartujú na vlastné - individuálne poistenie. Každý účastník musí mať so sebou 

kartu poistenca. 

 

Ceny 

Prvé tri štafety v každej kategórii budú odmenené diplomom a vecnou odmenou.  


