
Organizačný poriadok súťaže: Školská atletika starších žiakov/žiačok 

Pre školský rok 2021/2022 

 

Uvedená súťaž nadväzuje na dlhoročne overený model súťaže: „Pohár rozhlasu“ -  súťaž, ktorá má 

tradíciu, preverený systém súťaže, vypracované programy a spôsoby hodnotenia družstiev. Súťaž je 

postupová. Cieľom súťaže je motivovanie dievčat a chlapcov k pravidelnému športovaniu. Dáva 

možnosť k udržaniu športových tradícií na jednotlivých školách.  

Školská atletika starších žiakov je súťažou družstiev. Družstvá všetkých škôl na území Slovenskej 

republiky súťažia v príslušných vekových kategóriách. Družstvo tvorí maximálne 10 

pretekárov/pretekárok vo všetkých úrovniach súťaže. 

 

Kategórie: 

 

Žiaci – základné školy 2. stupeň – žiaci 8. a 9. tried a príslušné ročníky viacročných gymnázií. 

Pre účasť družstva v súťaži je nutné splniť nasledujúce 3 podmienky: 

- družstvo je zložené zo žiakov jednej školy, 

- členovia družstva musia byť žiakmi 8. alebo 9. triedy ZŠ alebo príslušných tried viacročných 

gymnázií. 

- žiaci musia byť narodení v rokoch 2006, 2007 alebo 2008. 

Všetky tri podmienky musia byť splnené súčasne. 

 

Žiačky – základné školy 2. stupeň – žiačky 8. a 9. tried a príslušné ročníky viacročných gymnázií. 

Pre účasť družstva v súťaži je nutné splniť nasledujúce 3 podmienky: 

- družstvo je zložené zo žiačok jednej školy, 

- členovia družstva musia byť žiačkami 8. alebo 9. triedy ZŠ alebo príslušných tried viacročných 

gymnázií. 

- žiačky musia byť narodené v rokoch 2006, 2007 alebo 2008. 

Všetky tri podmienky musia byť splnené súčasne. 

 

Disciplíny: 

Žiaci 

60m, 1500m, skok vysoký, skok do diaľky, vrh guľou 4 kg, štafeta 4 x 60m 

Žiačky 

60m, 800m, skok vysoký, skok do diaľky, vrh guľou 3 kg, štafeta 4 x 60m 

 



Prihlášky: 

Vedenie školy prihlási svojich žiakov a žiačky v zmysle propozícií jednotlivých kôl. 

Organizácia súťaže: 

Okresné a krajské kolá organizujú krajské úrady (regionálni zástupcovia školského športu) 

v spolupráci so SAZ-om. Preteká sa podľa pravidiel atletiky, príslušných propozícií. Organizátori 

okresných kôl sú povinní rozoslať propozície súťaží dotknutým školám najneskôr 30 dní pred 

termínom konania súťaže. Organizátori krajských kôl sú povinní vydať propozície mesiac pred 

konaním súťaže a rozposlať ich postupujúcim družstvám z okresných kôl. Organizátor okresného kola 

je povinný nahlásiť postupujúce družstvá krajskému koordinátorovi. Republikové finále organizuje 

SAZ, alebo ním poverený atletický oddiel. Poriadateľ je povinný vydať propozície mesiac pred 

konaním súťaže a informovať všetky postupujúce družstvá po skončení krajských kôl. 

Postupový kľúč:  

Do krajského finále postupuje víťazné družstvo z okresného kola v každej kategórií. Do republikového 

finále postupujú víťazné družstvá krajských kôl. Republikové finále je možné doplniť o 2 družstvá 

s najvyšším bodovým ziskom bez ohľadu na poradie. Zároveň postupujú do vyššieho kola víťazní 

jednotlivci, ktorí nie sú členmi víťazného družstva. 

Športovo - technické pokyny: 

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, podľa príslušných propozícií. Družstvo tvorí max. 10 pretekárov. 

V prípade, že škola nemôže zostaviť kompletné súťažné družstvo, do okresného kola môže prihlásiť aj 

jednotlivcov. Výkony jednotlivých členov družstva sú bodované podľa tabuliek vypracovaných pre 

túto súťaž. V každej disciplíne bodujú za družstvo dvaja pretekári s najhodnotnejším výkonom a jedna 

štafeta. Víťazí družstvo s najvyšším bodovým ziskom. Pri rovnosti bodov víťazí družstvo, ktoré získalo 

absolútne viac bodov. Boduje sa pomocou počítačového programu“ Atletická kancelária SAZ-u“. 

V okresných kolách je pre uľahčenie vyhodnotenia súťaže možnosť určiť poradie družstiev bez 

bodového hodnotenia výkonov. Poradie družstiev v tomto prípade môže byť určené súčtom poradí 

pretekárov v jednotlivých disciplínach. Poradie sa určuje zo všetkých zúčastnených. V každej 

disciplíne sa započítavajú dvaja najlepšie umiestnení pretekári z každého družstva.  Víťazí družstvo, 

ktoré získa najnižší súčet poradí za všetky disciplíny.  

Vo všetkých kolách súťaže majú pretekári v disciplínach skok do diaľky a vrh guľou štyri súťažné 

pokusy.  

Vo všetkých kolách súťaže sa v disciplíne skok do výšky zvyšuje po 4 cm. 

Vo všetkých kolách súťaže platí pre šprinty pravidlo možnosti jedného chybného štartu. 

Obmedzenie štartov: 

Pretekár môže štartovať najviac v dvoch disciplínach a v štafete. Za družstvo môžu štartovať najviac 

traja pretekári v jednej disciplíne, z ktorých dvaja najlepší bodujú. 

Družstvo tvorí maximálne 10 pretekárov. 

V behu na 4x60 metrov môžu štartovať za družstvo dve štafety, boduje lepšia štafeta. 

V okresných kolách môže za školu štartovať viac družstiev.  

Štafeta, ako samostatná disciplína, z okresných a krajských kôl nepostupuje.  



Poistenie: 

Účastníci jednotlivých kôl musia mať so sebou kartičku poistenca. Za poistenie účastníkov zodpovedá 

vysielajúca organizácia. 

 

Odmeny: 

Pretekári na prvých troch miestach v každej disciplíne budú odmenení medailou a diplomom. Prvé tri 

družstvá získavajú pohár a diplom. Týka sa to všetkých kôl. 

 

Ekonomické zaistenie: 

Úhrady nákladov štartujúcich škôl v súťaži sa preplácajú podľa Smernice Ministerstva školstva, vedy 

výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach. 

 
 


