
 

DOBEHNI MA! 
 

Propozície 

 

ORGANIZÁTOR   OKC Smižany, Obec Smižany, OK Spiš 

KONTAKT   Mgr. Eva Murgáčová 

TERMÍN    25.8.2018 (sobota) 

MIESTO   futbalový štadión TJ Slovan Smižany 

PREZENTÁCIA svoj záujem zaslať na e-mail  sutaze2018@gmail.com alebo 

osobne v kancelárii Kultúrneho domu  

alebo na tel.č. 0919 316 508 

 

ŠTART PRETEKOV 14.00 h deti MŠ    100 m 

    14.15 h žiaci 1.-4. ročníka ZŠ   1 okruh 

    14.30 h žiaci 5.-9. ročníka ZŠ   1 okruh 

    14.50 h rodinné štafety 100m+ 100m+200m (1 okruh) 

    16.30 h ženy/muži 1999 – 1978  3 okruhy/5 okruhov 

    17.15 h ženy/muži od 1977 a st. 3 okruhy/5 okruhov 

        (1 okruh = cca 400m) 

 

RODINNÁ ŠTAFETA 

  

Pravidlá:  Súťažná disciplína pre rodiny. Súťažia 3-členné rodinné štafety (môžu bežať aj 

3 generácie). Každá štafeta musí mať svoj názov a tento názov sa uvedie v prihláške. V 

každej štafete musí štartovať aspoň jeden dospelý – rodič alebo starý rodič (18 rokov a viac) a 

jedno dieťa (menej ako 6 rokov). Deti (na prvom úseku) môžu bežať s rodičmi. Rodič však 

nesmie dieťa niesť. Ako prvý bežec štafety musí bežať najmladšie dieťa. Na prezentáciu 

rodinnej štafety stačí iba prítomnosť vedúceho štafety. Každá štafeta bude mať odmeraný čas. 

 

Priebeh:  Každý člen štafety prebehne jeden úsek. Prvý a druhý bežec odovzdá štafetu vo 

vymedzenom priestore. Tretí bežec dobieha do cieľa (1.úsek 100 m, 2.úsek 100 m,  

3.úsek 200 m). 

 

VYHODNOTENIE  Ocenení budú pretekári na 1.-3.mieste v každej kategórii. 

 

POZNÁMKA   Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu 

organizátor oznámi účastníkom pred začiatkom  turnaja. Za cennosti a stratu vecí organizátor    neručí. 

Prihlásením do  tejto súťaže  účastník (zákonný zástupca) súhlasí s použitím podobizne, obrazových snímok 

i zvukových nahrávok, ktoré budú zaznamenané počas Športovo – zábavného popoludnia vo forme ich 

zverejnenia   na webovej stránke  

organizátorov(www.smizany.sk/;www.okcsmizany.sk;  www.milujemsport.olympic.sk;www.olympic.sk; 

https://zussmizany.edupage.org/), v tlači  (Smižiansky hlásnik) a na ich  FB stránkach. Súhlas sa dáva na dobu 

neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať. 

 

 

 

 

 

Smižany  9.7.2018        OKC Smižany 
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