
      
                                                                                                

ŠTRBArace  2022 

Otvorené MSR družstiev SŠ v prekážkovom behu 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Organizátor: 
Národné športové centrum, Bratislava 

Základná škola, Štrba   

Termín a miesto: 
5.10.2022 Športový areál Štrbské Pleso 

pod skokanskými mostíkmi 

Prezentácia a časový 

harmonogram: 

 

 

 

 

 

 

GDPR: 

 

8:00 -  9:15 hod. prezentácia, výdaj čísiel s čipmi v  

                         servisných bunkách 

9:30 hod.           slávnostné otvorenie, amfiteáter 
10:00 hod.         ŠTART prvá vlna pod mostíkmi 
 
Pri prezentácii odovzdať: 

a) Súpisku vytlačenú z www.sutaze.skolskysport.sk a podpísanú 
vedením školy.  

b) Prezenčnú listinu na stravovanie podpísanú účastníkmi  a 
vedúcim družstva. 

 
NETLAČIŤ: Spracovanie osobných údajov, fotografovanie, 

natáčanie videa - súhlas sa realizuje prostredníctvom EduPage 

(Súťaže-Udeliť súhlas). Vedúci družstva zodpovedá za účasť žiakov 

s prideleným súhlasom od zákonného zástupcu. Návod: 
https://www.facebook.com/skolskysport/videos/286084916915584  

Družstvo tvorí: 

2 žiaci + 2 žiačky, nar. 1.1.2002 až 31.12. 2007  

+ 1 vedúci pedagogický dozor 

Kapacita otvorených majstrovstiev je max. 100 družstiev. 

Podmienka účasti: 

Do 23.9.2022: 

a) prihlásiť sa cez www.sutaze.skolskysport.sk a vložiť súpisku  

b) zaslať e-mailom na: alena.hloskova@sportcenter.sk  

záväznú prihlášku potvrdenú riaditeľom školy a vyplnené tlačivo na 

stravovanie. 

http://www.sutaze.skolskysport.sk/
https://www.facebook.com/skolskysport/videos/286084916915584
http://www.sutaze.skolskysport.sk/
mailto:alena.hloskova@sportcenter.sk


Pri neospravedlnenej neúčasti je organizátor oprávnený požadovať 

vynaložené náklady vo výške 100 €. 

Každý štartujúci je povinný na vyžiadanie  pri prezentácii predložiť 

občiansky preukaz. 

Výstroj, trať, 

pravidlá, 

hodnotenie: 

Výstroj: športové oblečenie vhodné do terénu s blatom a vodou. 

Obuv bežecká, nepoužívať tretry a štuple.  

Trať: 2000 m s prekážkami - viď. mapa trate 

Pravidlá: 

1. Obhliadka trate prebehne individuálne do 9:15 hod.  

2. Pretekár musí správne prekonať každú prekážku, 

v prípade nesprávneho prekonania prekážky = penalizácia 

10 angličákov. 

3. Každý pretekár musí poznať v ktorej vlne štartuje štartové 

vlny budú nasledovať po sebe v  3-minútových 

intervaloch. 

4. Diskvalifikácia – strata štartového čísla s čipom, skrátenie 

si trate, neabsolvovanie trestu pri neprekonanej prekážke, 

nešportové správanie, hádanie sa s rozhodcom, zámerné 

bránenie v predbiehaní pomalšieho pretekára rýchlejším, 

úmyselné poškodzovanie trate a prekážok, ohadzovanie 

odpadkov. 

5. Zakázané pomôcky – slúchadlá, mobil, ostré predmety, 

kovové predmety, bežecké topánky s kovovými hrotmi. 

Hodnotenie: 

Vyhodnocuje sa súťaž školských družstiev, zároveň budú ocenení 

jednotlivci na prvých troch miestach. Hlavným kritériom je čas 

jednotlivca v cieli. V prípade družstiev sa vyhodnocuje súčet 

časov členov družstva. 

 

Všetci členovia družstva musia dobehnúť do cieľa, v opačnom 

prípade sa škola nebude hodnotiť v kategórii družstiev. 

 

Víťaz získa titul: ŠKOLSKÝ MAJSTER SLOVENSKA ŠTRBArace 

2022/2023 

Kontaktná osoba, 

organizátor:  

Alena Hlôšková, NŠC, Školský šport           

Tel: 0907 748 467, email: alena.hloskova@sportcenter.sk 

 

Hlavný rozhodca: 

Matúš Jančík 

Email: info@skstrba.sk, tel: 0910 916 132 

mailto:alena.hloskova@sportcenter.sk
mailto:info@skstrba.sk


Protesty: 

Verdikt rozhodcu, ktorý rozhoduje súťaž, je konečný a nedá sa voči 

nemu protestovať, ani sa voči nemu odvolať. Rozhodca môže sám 

svoj verdikt zmeniť po konzultácii s prítomnými osobami. 

Cestovné, 

stravovanie: 

Cestovné si hradí účastník/ škola na vlastné náklady.  

Parkovanie: zdarma prvých 50 družstiev do 23.9.2022, je 

potrebné požiadať o parkovacie miesto: doplniť link 

Stravovanie: bageta + čaj 

Poistenie: 

Účastníci štartujú na vlastné individuálne poistenie. Každý 

účastník musí mať so sebou preukaz poistenca. Za 

bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastníkov zodpovedá 

vysielajúca škola.  

Pandemické 

opatrenia, 

odporúčania:  

Školská športová súťaž sa v čase pandemickej situácie 

organizuje v zmysle  nariadení ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam 

hromadných podujatí. Viac info na: 

https://www.minedu.sk/sport-a-covid-19/ 

Zdravotná služba: Tatranská horská služba + sanitka. 

Upozornenie: 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. 

Prípadnú zmenu organizátor oznámi vedúcim družstiev na porade 

vedúcich. Za odložené veci organizátor nezodpovedá! 

Informácie: 

Ďalšie podrobné informácie získate : 

www.skolskysport.sk, www.sutaze.skolskysport.sk 

https://www.facebook.com/skolskysport 

SÚŤAŽÍ SA V DUCHU FAIR PLAY  

Prílohy: -    mapa športoviska  
- prezenčná listina stravovanie      

 

1.9.2022 
     

Ing. Zuzana Tomašeková 
koordinátorka pre Školský šport 

Národné športové centrum 
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