PROPOZÍCIE
MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA
v ATLETIKA
žiakov a žiačok základných škôl
školský rok 2012/2013

Nové Zámky, 18.júna 2013

Propozície
školských majstrovstiev Slovenska
v atletike žiakov a žiačok ZŠ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
VYHLASOVATEĽ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SPOLUVYHLASOVATEĽ: Slovenská asociácia športu na školách
Slovenský atletický zväz

USPORIADATEĽ:

Atletický klub Nové Zámky a CVČ Šurany

TERMÍN KONANIA:

18. júna 2013

MIESTO KONANIA:

Atletický štadión na Sihoti, Nové Zámky

PREZENTÁCIA:
V kancelárii pretekov v miestnosti č. 15 budovy Šport hotela na štadióne od 9,00 – 11,00 hod.
Po tomto čase nie je možné robiť zmeny! Pri prezentácii odovzdá každý vedúci vyplnené
prezenčné listiny a súpisku družstva (jednotlivca) potvrdenú riaditeľom školy, ktoré tvoria
prílohu.
PRIHLÁŠKY :
Vložiť na www.skolskysport.sk a e mail organizátora vyplnením a potvrdením formulára
na internetovém stránke: http://prihlasky.awebin.sk Zaslať podľa prílohy najneskôr do
piatka 14.6.2013.
Usporiadatelia krajských kôl zabezpečia zaslanie výsledkov ich pretekov najneskôr do
14.6.2013 na adresu: acnza@awebin.sk tak, aby sa podľa dosiahnutých výkonov mohli
nasadzovať pretekári do jednotlivých behov, resp. sa stanovilo poradie súťažiacich
v technických disciplínach

PODMIENKA ÚČASTI:
Spolu s riadne a včas vyplnenou prihláškou aj súpiska družstva s uvedením mena a priezviska
účastníkov (dátum narodenia), trénera alebo vedúceho družstva podpísanú a potvrdenú
riaditeľom školy - predložiť pri prezentácii. Súpiska vložená na školský portál (možnosť
vytlačenia z portálu).
DISCIPLÍNY:
Žiaci: 60m,300m,1000m
Žiačky: 60m,300m,800m
výška, diaľka
výška, diaľka
guľa (4kg)
guľa(3kg)
hod kriket.loptičkou (150g)
hod kriket.loptičkou (150g)
štafeta 4 x 60m
4 x 60m
ÚHRADA:
Na základe platných právnych predpisov, najmä smernice 44/2011. Pokyny k cestovnému
v prílohe.
Školské majstrovstvá Slovenska sú zaradené do kategórie „A“ financované z rozpočtu
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Cestovné sa prepláca iba žiakom, nie vedúcim (cestujú na cestovný príkaz zo školy).
ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
riaditeľ preteku:
vedúci rozhodca:
technický riaditeľ:
tajomník preteku:
kancelária preteku:
zdrav. zabezpečenie :

Ing. Štefan Straňovský
Ing. Jozef Malík
Bc. Ján Botcher
Ing. Peter Straňovský
Ing. Oliver Kozár
MUDr. Margita Suchá

0905 593770
0908 467761
0903 437640
0918 557208
0908 734162
0905 576185

UBYTOVANIE:
Šport hotela na štadióne na Sihoti resp. v SOŠ na Nitrianskej ulici – pre kraje KE a PO ak o
ubytovanie požiadajú.
STRAVOVANIE:
Bude zabezpečené pre všetkých oprávnených súťažiacich a vedúcich v blízkosti štadióna.
POISTENIE:
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.

ŠTARTOVNÉ: 2,50 € / pretekár

TECHNICKÉ USTANOVENIA:
ÚČASTNÍCI:
Víťazné družstvá z krajských kôl a najlepší jednotlivci – ak nie sú členmi postupujúcich
družstiev (netýka sa štafiet).
Družstvo tvorí max. 10 pretekárov a max. 10 pretekárok

VEKOVÁ KATEGÓRIA: Žiaci a žiačky narodení 1.1.1997 a mladší
Upozornenie (výňatok z Kalendára ŠŠS schváleného MŠVVaŠ SR):
Na M SR môžu štartovať žiaci stredných škôl a osemročných gymnázií len vtedy, ak spĺňajú
vekovú požiadavku a nestali sa žiakmi týchto škôl po predchádzajúcom ukončení základnej
školy. V bežnom ročníku (školský rok 2012/2013) môže každý z účastníkov školských
športových súťaží štartovať len v jednej vekovej kategórii (musia sa rozhodnúť pre výber
reprezentácie ZŠ alebo SŠ).
PREDPIS A PRAVIDLÁ:
Preteká sa podľa pravidiel SAZ, týchto propozícií a rozpisu školských športových súťaží.
HODNOTENIE:
Družstvám sa zarátavajú v jednotlivých disciplínach 2 najlepšie výkony jednotlivcov a 1
štafety, ktoré sa hodnotia podľa bodovacích tabuliek. Poradie družstva sa určí podľa súčtu
bodov získaných v jednotlivých disciplínach, zvlášť pre každú kategóriu. V prípade rovnosti
bodov rozhoduje o umiestnení počet prvých miest, prípadne ďalších miest.
POPIS TRATE:
Dráha je v rovinke osemprúdová, na ovále šesťprúdová s tartanovým povrchom, rozbežiská
na skok do diaľky a výšky sú taktiež pokryté tartanovým povrchom. Kruh na vrh guľou je
betónový.
VÝSTROJ:
Každé družstvo štartuje v jednotných dresoch. Tretry môžu mať najviac 6 mm klince!
CENY:
Družstvá umiestnené na prvých troch miestach získajú ceny a titul „Školský majster SR pre
školský rok 2012/2013“. V súťaži jednotlivcov získajú pretekári na prvých troch miestach
diplom a medailu.
PROTESTY:
Do 20 minút po skončení preteku s vkladom 7,- € podať hlavnému 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 školských majstrovstiev SR v atletike ZŠ pre r. 2013:

10,00 -11,30 hod. : PREZENTÁCIA v kancelárii preteku v miestnosti č.15 budovy
Šport hotel .
O 11,30 hod. – Porada vedúcich všetkých výprav v kaviarni Šport hotela..

12,45 hod. – SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SÚŤAŽE

13,10- 16,40 hod. súťaže v jednotlivých disciplínach :

Diaľka D

13,10 hod.
13,15 hod.

60 m R D

13,35 hod.

60 m R CH

14,00 hod.

1000 m CH

14,30 hod.

60 m F D

14,35 hod.

60 m F CH

15,00 hod.

800 m D

15,30 hod.

300 m CH

15,50 hod.

300 m D

16,15 hod.

4x 60 m CH

16,30 hod.

4x 60 m D

Diaľka CH

Výška CH
Guľa D

Kriketka CH

Guľa CH

Kriketka D

Výška D

Vyhlasovanie výsledkov jednotlivcov bude po každej disciplíne.

16, 45 – Vyhlásenie výsledkov družstiev

PRIHLÁŠKA
na M-SR v atletike ZŠ, Nové Zámky 18. 6. 2013

Kategória : Žiačky ( nar. 1.1.1997 a mladší)
Škola :.....................................................................................................................
Kraj:.......................................................................................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vedúci družstva :

Podpis a pečiatka školy :

Dátum :

Kontakt:

PRIHLÁŠKA
na M-SR v atletike ZŠ, Nové Zámky 18. 6. 2013

Kategória : Žiaci ( nar. 1.1.1997 a mladší)
Škola :.....................................................................................................................
Kraj:.......................................................................................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vedúci družstva :

Podpis a pečiatka školy :

Dátum :

Kontakt:

PREZENČNÁ LISTINA
stravovanie
Akcia : M-SR v atletike žiakov a žiačok ZŠ v Nových Zámkoch
Termín konania : 18.6.2013
Škola:

Por.
čís.

Meno a priezvisko

dátum narodenia

Podpis

PREZENČNÁ LISTINA
ubytovanie
Akcia : M-SR v atletike žiakov a žiačok ZŠ v Nových Zámkoch
Termín konania : 17.- 18.6.2013
Škola:

Por.
čís.

Meno a priezvisko

dátum narodenia

Podpis

PREZENČNÁ LISTINA
štartovné

Akcia : M SR v atletike ZŠ v Nových Zámkoch
Termín konania : 18.6.2013
Škola:.........................................................................................................................
Vedúci (meno, priezvisko, číslo telefónu, email):....................................................
Počet žiakov:..............................................Celková suma:........................................€
Por. čís.

*

Meno a priezvisko

Vypĺňajú len športovci

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.
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 a číslom účtu.
(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.
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:

Ing. Danica Iliťová

02/ 44453482, 0903 224572
ilitova@sass.sk

