PROPOZÍCIE
KVALIFIKÁCIE
o postup na MŠŠM ISF
v CEZPOĽNOM BEHU
školský rok 2013/2014

Žiar nad Hronom
12. februára 2014

Propozície
kvalifikačných pretekov
o postup na Medzinárodné školské majstrovstvá
ISF

v CEZPOĽNOM BEHU
Všeobecné ustanovenia:
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská asociácia športu
na školách
Organizátor: ZŠ Jilemnického Žiar nad Hromom a KR SAŠŠ Banská Bystrica
Termín:

12. februára 2014

Miesto:

okolie školy, areál školy

Prezentácia:
Hronom

12. februára 2014 od 9,00 hod. do 10,00 hod. na ZŠ Jilemnického Žiar nad

Potvrdenie účasti: zaslať do 5. 2.2014 na adresu – ristova@sass.sk
K prezentácii priniesť vypísané tlačivá, ktoré tvoria prílohu propozícií.
Informácie: Ing. Bc. Štefan Muha, 0918 941 081
Účasť je nutné potvrdiť do stanoveného termínu!

Poistenie:
Každý súťažiaci/súťažiaca uvedení na súpiske danej školy sú povinní predložiť (OP), originál
preukazu poistenca pri prezentácii. Preukázanie totožnosti: Je možné žiadať overenie
súťažiacich. Toto právo prislúcha hlavnému rozhodcovi.
Kontrola totožnosti: Pri prezentácii predloží vedúci družstva OP ku kontrole.
Úhrada:
Podľa platných smerníc SAŠŠ bude hradené refundáciou cestovné a stravné len družstvám
umiestneným na prvých troch miestach a prihláseným jednotlivcom umiestnených do 6. miesta
v poradí jednotlivcov (len pretekárom). Pokyny k cestovnému v prílohe.
Stravovanie: Zabezpečuje sa obed - všetkým, ktorí o to v prihláške požiadajú. Náklady na obed
sa uhrádzajú pri prezentácii (obed – 3 €/osoba), podľa pokynov uvedených vyššie (úhrada).
Ubytovanie: Nezabezpečuje sa!
Štartovné: Uhrádza sa pri prezentácii - 2 € / za každého súťažiaceho.

Technické ustanovenia:
Účastníci: Včas prihlásené šesťčlenné školské družstvá ( + 1 vedúci) a jednotlivci v kategórii chlapci a dievčatá
Školské družstvá: Štartujú žiačky a žiaci z jednej školy (musia byť žiakmi školy min. od 1.9.
2013) na spoločnú (včas zaslanú) súpisku potvrdenú riaditeľom školy a vedúcim družstva
s uvedeným dátumom narodenia a číslom OP.
Jednotlivci: Včas zaslaná prihláška potvrdená riaditeľom školy, s uvedením dátumu narodenia a
číslom OP (musí byť žiakom školy min. od 1.9. 2013).
Kategória:

Žiaci a žiačky narodení - 1.1.1996 – 31.12.1999

Predpis súťaže:
Podľa pravidiel atletiky, ustanovení Kalendára ŠŠS a týchto propozícií.
Popis trate: Beží sa v areáli školy, povrch trávnatý, možnosť použitia tretier, na trati štyri umelé
prekážky.

Dĺžka trate: žiaci
žiačky

4,5 – 5 km
3 – 3,5 km

Hodnotenie: Do výsledkov družstiev sa započítava umiestnenie štyroch najlepších pretekárov
z družstva. Poradie družstiev stanovuje súčet ich umiestnení. V prípade, že dve

alebo viac

družstiev bude mať rovnaký počet bodov, o poradí rozhodne umiestnenie piateho pretekára
družstva v cieli. Jednotlivci podľa dosiahnutého poradia.
Organizačný výbor:
Riaditeľ preteku - Ing. Miroslav Rybársky
Hlavný rozhodca – Bc. Jana Chrenová
Tajomník pretekov – Mária Špilbergerová
Rozhodca štart, cieľ – Ing. Bc. Štefan Muha
Traťový rozhodca – Jozef Štábel
Protesty: Písomne hlavnému rozhodcovi 20 minút po skončení preteku s vkladom 7 €. Pri
zamietnutí prepadá suma v prospech organizátora.
Postup:
Víťazné školské družstvo chlapcov a dievčat má právo postupu na MŠŠM ISF cross country –
Izrael / Emer Hama´ayanot v termíne 30.3. – 4.4.2014
V prípade účasti reprezentačných výberov (ak sa zabezpečí dostatok finančných prostriedkov, čo
je v štádiu riešenia) postupujú jednotlivci na základe dosiahnutého poradia v kvalifikačných
pretekoch a po konečnom schválení ŠTK SAŠŠ a komisie mládeže SAZ.
Dôležité upozornenie: Víťazné školské družstvá, ktoré pocestuje do zahraničia musí byť zložené
z 80% z účastníkov kvalifikácie.
UPOZORNENIE:
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor oznámi
vedúcim výprav na porade vedúcich.
Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá !
Účastníci kvalifikačného preteku sa zúčastňujú slávnostného otvorenia, samotného preteku,
ako aj slávnostného ukončenia.
Pri neospravedlnenej neúčasti ( jednotlivca), vyhlasovateľ je oprávnený požadovať úhradu
vynaložených nákladov!

Časový harmonogram:
12. februára 2014
9.00 – 10.00 - prezentácia
10.00-10.15

- technická porada /na štarte/

10.30 - otvorenie
10.45

- rozcvičenie na trati

11.00 - štart žiačky
11.30 - štart žiaci
11.30 - obed priebežne
12.30 - vyhlásenie výsledkov

PaedDr. Marian MAJZLÍK
predseda SAŠŠ

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 Se SAŠŠ:

02/ 44453482, 0903 224572

