PROPOZÍCIE
školských majstrovstiev SLOVENSKA
v cezpoľnom behu
žiakov a žiačok ZŠ a SŠ
školský rok 2013/2014
Liptovský Mikuláš (Závažná Poruba),
22. október 2013

Propozície

školských majstrovstiev Slovenska

v cezpoľnom behu
žiakov a žiačok ZŠ a SŠ
pre školský rok 2013/2014
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
VYHLASOVATEĽ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SPOLUVYHLASOVATEĽ: Slovenská asociácia športu na školách
USPORIADATEĽ:

OR SAŠŠ a Centrum voľného času Liptovský Mikuláš

TERMÍN KONANIA:

22. október 2013

MIESTO KONANIA:

Športový areál Opalisko, Záv. Poruba (6 km od L.Mikuláša)

PREZENTÁCIA:

10.15 kyvadlovka z autobusovej a železničnej stanice LM
do 11.30 hod. na chate Opalisko (lyžiarsky vlek)
www.chataopalisko.szm.com
GPS súradnice: 49°2'41.0860739"N
19° 38' 30.308075" E

PRIHLÁŠKY:
Povinnosť zavesiť súpisku na www.skolskysport.sk + poslať prihlášku v prílohe na e-mail
sportcvc@gmail.com

TERMÍN prihlášok:

18. október 2013 do 14.00 hod.

PODMIENKA ÚČASTI:
Spolu s riadne a včas vyplnenou prihláškou aj súpiska družstva (z portálu) s uvedením mena
a priezviska pretekárov (dátum narodenia), trénera a vedúceho družstva podpísanú a potvrdenú
riaditeľom školy - predložiť pri prezentácii.

ÚHRADA:
Na základe platných právnych predpisov, najmä smernice 44/2011 a 6/2013.
Pokyny k cestovnému v prílohe.
Školské majstrovstvá Slovenska sú financované z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR.

ORGANIZAČNÝ ŠTAB:

riaditeľ preteku:
tajomník :
predseda org. výboru:
ved.rozhodca:
vrchník v cieli:
vrchník na štarte:
rozhodca na trati:
zdrav. zabezpečenie :

PhDr. Roman Králik
PhDr. Jozef Daník
Mgr. Tibor Pelach
Vladislav Lahoda (rozhodca I. triedy)
Drahoš Lahoda
Ivan Bubelíny
Mgr. Ľuboš Maliňák
Stredná zdravotnícka škola L.M.

UBYTOVANIE:

Nezabezpečuje sa!

STRAVOVANIE:

Zabezpečené obedy v mieste konania podujatia.

Účastníci štartujú na vlastné - individuálne poistenie.
Každý účastník musí mať so sebou kartu poistenca. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť
účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za dodržiavanie organizačných pokynov usporiadateľa
zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej školy.

POISTENIE:

ŠTARTOVNÉ: 2,50 € / pretekár

TECHNICKÉ USTANOVENIA:
ÚČASTNÍCI:
Víťazné družstvá ZŠ a SŠ z krajských kôl a víťazný jednotlivec z každej kategórie - ak nie je
členom víťazného družstva.

Družstvo tvoria 3 pretekári a 1 vedúci.
VEKOVÁ KATEGÓRIA: Žiaci a žiačky ZŠ nar. 1.9.1998 a mladší
Žiaci a žiačky SŠ nar. 1.9.1994 a mladší

PREDPIS A PRAVIDLÁ:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky, týchto propozícií a rozpisu školských športových súťaží
pre škol. rok 2013/2014.

HODNOTENIE:
Do výsledkov družstiev sa započítava umiestnenie dvoch najlepších pretekárov z družstva. Na
základe súčtu ich umiestnení sa určí poradie. V prípade, že dve alebo viac družstiev bude mať
rovnaký počet bodov, o poradí rozhodne umiestnenie tretieho pretekára družstva v cieli.

POPIS TRATE:
Trávnatý vlnitý bežecký okruh s výbehmi a zbehmi, prevýšenie
v tretrách.

20 metrov, možnosť bežať

VÝSTROJ:
Každé družstvo štartuje v jednotných dresoch, obuv vhodná do terénu, môžu byt aj tretry.

CENY:
Družstvá a jednotlivci umiestnené na prvých troch miestach z každej kategórie získajú ceny a titul
„Školský majster SR pre školský rok 2013/2014“.

PROTESTY:
Do 20 minút po skončení preteku s vkladom 7,- € podať vedúcemu rozhodcovi a riaditeľovi
pretekov. V prípade zamietnutia protestu vklad prepadá v prospech usporiadateľa.

UPOZORNENIE:
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor oznámi
vedúcim družstiev na porade vedúcich.

ČASOVÝ ROZPIS :
 do 11.30 h

11.45 h
 štart
12.00 h
12.15 h
12.40 h
13.00 h
13,45 h

prezentácia
otvorenie
kategória
žiačky ZŠ
žiaci ZŠ
žiačky SŠ
žiaci SŠ

1,5 – 2 km
3 – 4 km
3 – 3,5 km
5 – 5,5 km

vyhlásenie výsledkov

PRIHLÁŠKA
ŠPORT:

M SR v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ
pre školský rok 2013/14

Kraj: .....................................................................................................

_________________________________________________________
Škola (uviesť presný názov a adresu)
_________________________________________________________
Vedúci družstva
_________________________________________________________
Kontakt (telefón, e mail)
Zloženie družstva ( jednotlivci):
Por.č.

Meno a priezvisko

dátum narodenia

Potvrdenie školy

Príloha k prihláške:

DOPRAVA:
Príchod :
(uviesť deň príchodu príp. čas a prostriedok):.................................................................................

UBYTOVANIE:

bez ubytovania

STRAVOVANIE:
Obed: : 22. 10.2013......................počet osôb...........................

PREZENČNÁ LISTINA
stravovanie
Akcia :

M SR v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ

Termín konania :

22. október 2013, Liptovský Mikuláš

Škola:
Por.
Meno a priezvisko
čís.

Všetci účastníci aj vedúci.

dátum narodenia

Podpis

PREZENČNÁ LISTINA
Štartovné
Akcia :
M SR cezpoľnom behu ZŠ a SŠ
Termín konania : 22. október 2013, Lip. Mikuláš ( Závažná Poruba)
Škola:.........................................................................................................................
Vedúci (meno, priezvisko, číslo telefónu, email):....................................................
Počet žiakov:.............................................Celková suma:........................................€
Por.
čís.

*

Meno

Vypĺňajú len športovci

Priezvisko

dátum
narodenia

Podpis

Usmernenie k zúčtovaniu cestovných výdavkov
Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (vlak, autobus) sa bude cestovné preplácať do
výšky predložených cestovných lístkov.
Pri ceste vlakom (len II. triedy) je nutné využiť skupinové zľavy. Pri nevyužití skupinovej zľavy
bude cestovné prepočítané na skupinovú zľavu a preplatené bude iba v tejto výške.
Použitie IC vlakov je nutné odsúhlasiť vopred na Sekretariáte SAŠŠ.
Za každé družstvo musí byť vypísané tlačivo Cestovný príkaz (na učiteľa, resp. trénera), na
ktorom musia byť uvedené všetky osoby, ktoré sa súťaže zúčastňujú (pri družstve priložiť
zoznam účastníkov s podpismi). Vzhľadom k tomu bude cestovné preplatené až po návrate zo
súťaže – cestovný príkaz musí byť vypísaný kompletne, podpísaný a opečiatkovaný vysielajúcou
školou. Na preplatenie sa zasiela cestovný príkaz spolu s lístkami, prípadne aj s
miestenkami, číslom účtu a kontaktom na účtovateľa.
(Nepoužívať doterajšie tlačivo Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov. Pri zaslaní tohto
tlačiva vám cestovné nebude preplatené.)
Pri použití súkromného motorového vozidla sa cestovné bude preplácať vo výške cestovného
hromadnej verejnej dopravy (železnice), ale iba vodičovi vozidla. Rovnako musí byť vypísaný
cestovný príkaz a doložený zoznam všetkých zúčastnených osôb s podpismi. Na žiadosť uviesť
číslo účtu a kontakt na účtovateľa.
Mimoriadny autobus je možné použiť len vtedy, ak výška nákladov nepresiahne celkovú sumu
nákladov pri použití verejnej hromadnej dopravy (k úhrade treba predložiť faktúru, objednávku,
stazku a zoznam prepravovaných osôb s podpismi!!!). Fakturovaná výška dopravy musí byť
vopred dohodnutá na Sekretariáte SAŠŠ.
Ak fakturovaná čiastka nebude dohodnutá vopred, faktúra nebude uhradená. Rovnako nebude
uhradená, ak nebude mať všetky požadované náležitosti.
Všetky doklady na zúčtovanie s číslom účtu a kontaktnou osobou (meno, telefón,
prípadne e-mailová adresa) zašlite na:
Se-SAŠŠ, hala Mladosť, Trnavská 39, 831 04 Bratislava
Doklady zašlite najneskôr do 10 dní po skončení M - SR (rozhoduje pečiatka
pošty), v opačnom prípade nebudú preplatené.
V prípade dotazov sa obráťte na:
ilitova@sass.sk

Ing. Danica Iliťová

02/ 44453482, 0903 224572

