
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 01 Bratislava 
    Oddelenie školstva, kultúry a športu 

 
ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING 

 

PROPOZÍCIE 

 

Úvod:  
Pri príležitosti otvorenia rekonštruovaného atletického areálu ZŠ Tupolevova 20 mestská časť 

Bratislava-Petržalka v spolupráci so ZŠ Tupolevova 20 a atletickým klubom AK  Run For Fun 

Petržalka organizujú  atletické preteky žiakov petržalských škôl.  

 

Organizátori: Mestská časť Bratislava-Petržalka  

   Základná škola Tupolevova 

   AK Run For Fun Petržalka 

 

Termín: 20.5.2015 (streda) o 9:00 hod. 

 

Miesto: ZŠ Tupolevova 

 

Riaditeľ pretekov: Štefan Mereš 

Hlavný rozhodca: Jozef Pelikán 

Technický rozhodca: Renáta Poľanská 

 

Prihlášky: Prihlášky zasielajú školy výlučne elektronickou formou (formulár v prílohe) do 

13.5.2015 16:00 na adresy:  

info@runforfun.sk  a  robert.schnurmacher@petrzalka.sk 

 

UPOZORNENIE: Prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované 

 

Prezentácia: 20.5.2015 od 8:00 – 8:45 hod. na ihrisku ZŠ Tupolevova. V tomto čase sa ešte môžu 

urobiť zmeny v prihláške. 

 

Kategórie: Dievčatá narodené v roku 2003 – 2004  (mladšie žiačky) 

        Chlapci narodení v roku    2003 – 2004  (mladší žiaci) 

          Dievčatá narodené v roku 2001 – 2002  (staršie žiačky) 

        Chlapci narodení v roku    2001 – 2002  (starší žiaci) 

 

Disciplíny: 60m, 600m, skok do diaľky, štafeta 4x60m (na štafetu odporúčame rovnaké dresy)     

 

Časový rozpis:  

  9:00 hod.  - Slávnostné otvorenie atletickej dráhy  

  9:30 hod.  - 60m Mladšie žiačky (narodené v roku 2003 – 2004 ) 

          - 60m Staršie žiačky (narodené v roku 2001 – 2002) 

    - 60m Mladší žiaci (narodení v roku 2003 – 2004) 

    - 60m Starší žiaci (narodení v roku 2001 – 2002) 

             10:30 hod.  - 600m Ch (obe kategórie) 

  11:00 hod.  - skok do diaľky Ch (obe kategórie) 

  11:00 hod.  - 600m D (obe kategórie) 

  11:30 hod.  - 4x60m 

  12,15 hod vyhlásenie výsledkov 
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Podmienky štartu: Každá škola môže vyslať len jedného pretekára na disciplínu v danej kategórii. 

Jeden pretekár môže štartovať maximálne v dvoch disciplínach a štafete. V štafete štartujú za školu 

2 dievčatá+2 chlapci narodení v roku 2001 – 2004.  Za školu môže štartovať len jedna štafeta. 

 

Ceny: Prví traja v každej kategórii dostanú medailu a víťazi jednotlivých disciplín víťazné poháre. 

 

Podmienky: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú 

zodpovednosť a poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na 

zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. 

 

Poznámky: Za zdravotný stav žiakov zodpovedá vysielajúca škola. Na mieste bude zabezpečená 

zdravotná služba. Žiaci budú mať zabezpečené šatne len na prezlečenie za prípadné straty 

usporiadateľ nezodpovedá. 

 

Upozornenie: V prípade nepriaznivého počasia sa míting konať nebude. O jeho zrušení vás 

budeme informovať prostredníctvom emailu a na telefónnom čísle, ktoré budú súčasťou prihlášky 

školy.  

 

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií ako aj zmenu týchto 

propozícií. 

 

 

 

 

V Bratislave 21.4.2015      

 

 

 

 

  

PaedDr. Robert Schnürmacher, v.r.       Štefan Mereš, v.r. 

         za OŠKaŠ           riaditeľ pretekov 

 

 

 

 

 

 



Základná škola ................................................................. 

 

P r i h l á š k a 
 

 ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING 

 

 

Termín:  20.5.2015 (streda) o 9:00 hod. 

    

 

Miesto:  ZŠ Tupolevova 

     

          št. číslo Meno Priezvisko Disciplína 1 Disciplína 2 Štafeta Rok narodenia 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

        Zodpovedný vedúci:  ..................................................................... Tel.číslo: .................................... e-mail: ....................................................... 

 

UPOZORNENIE:  uveďte také kontakty, na ktoré si prajete dostať informáciu o zmenách, prípadne zrušení podujatia pre nepriaznivé počasie. 


