ZŠsMŠ Pionierska 2 Brezno
AK MŠK Mostáreň Brezno
CVČ Brezno
OR SAŠŠ Brezno

Okresné kolo družstiev a jednotlivcov Základných
škôl v atletike žiakov a žiačok pre šk. rok 2013/2014

BREZNO

21.5. 2014

PROPOZÍCIE
Okresného kola družstiev a jednotlivcov v atletike Základných
škôl pre šk.rok 2013 / 2014
Vyhlasovateľ :

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
SAŠŠ

Organizátor :

ZŠsMŠ Pionierska 2, Brezno
AK MŠK Mostáreň Brezno
CVČ Brezno
OR SAŠŠ Brezno

Usporiadateľ :

ZŠsMŠ Pionierska 2, Brezno

Termín :

21.5.2014 (streda)

Miesto :

Športový areál ZŠsMŠ Pionierska 2, Brezno

Funkcionári preteku: Predseda OV – Mgr. Jorčíková Daniela
Riaditeľ pretekov – Mgr. Kubín Vladimír
Technický riaditeľ – Mgr. Ridzoň Martin
Mgr. Černák Milutín
Vedúci rozhodca – Mgr. Černáková Anna
Kancelária pretekov – Bc. Chrenová Jana
Kategórie :

Disciplíny :

Štartovať môžu žiaci a žiačky ZŠ narod. 1.9.1998
– 31.8.2007, ktorí sú riadnymi žiakmi základnej školy
a sú uvedení na súpiske potvrdenej riaditeľom tejto
školy.
CHLAPCI
*60m, 300m, 1000m
*výška, diaľka
*guľa ( 4 kg ),
*hod kriket. loptičkou (150g)
*4 x 60 m

DIEVČATÁ
* 60m, 300m, 800m
* výška, diaľka,
* guľa ( 3 kg )
* hod kriket. loptičkou (150g)
* 4 x 60 m

Podmienka účasti: Súpiska s dátumom narodenia, potvrdená riaditeľom
školy. Každý účastník musí mať originál preukazu
poistenca. Za zdravotný stav súťažiacich a ich poistenie
zodpovedá vysielajúca škola. Vedúci družstiev sa riadi
podľa bezpečnostných predpisov pre rezort školstva.
Pri prezentácií je potrebné odovzdať originál súpisky

potvrdenej riaditeľom školy !
Obmedzenie štartu: V každej kategórii môže za školu štartovať len jedno
družstvo chlapcov a jedno družstvo dievčat, ktoré tvorí
maximálne 10 pretekárov. V jednej disciplíne za družstvo
môžu štartovať 3 pretekári a 2 štafety. Pretekár môže
štartovať najviac v dvoch disciplínach a štafete.
Prihlášky :

Zaslať do 16.5.2014 ( do 14,00hod) na adresu :
www.skolskysport.sk a zároveň aj na :
j.chrenova@centrum.sk podľa prílohy alebo
vytlačené z portálu . Prihlášky, ktoré budú doručené
usporiadateľovi po stanovenom termíne, nebudú
akceptované !!!

UPOZORNENIE : Súpisky, ktoré nebudú vložené - www.skolskysport.sk
nebudú akceptované ! V prípade, že sa Vám nebudú
dať vložiť súpisky, kontaktujte Evu Hlucháňovú
0903 369 966, eva.hluchanova@gmail.com

Prezentácia :

V telocvični ZŠsMŠ Pionierska 2 v Brezne od 8,00- 8,30
hod.

Hodnotenie škôl : 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
Protesty:

Môže podať vedúci družstva najneskôr do 20 minút., po
ukončení disciplíny písomne s vkladom 10,00 € vedúcemu
rozhodcovi.

Pravidlá a predpis: Preteká sa podľa platných pravidiel atletiky, ustanovenia
„Programu športových súťaží žiakov a žiačok ZŠ a SŠ pre
šk.rok 2013/2014 v SR“ a týchto propozícií.
Postup:

Víťazné družstvo žiakov a žiačok, víťazní jednotlivci pokiaľ
nie sú členmi postupujúcich družstiev, postupujú na KK,
ktoré sa uskutoční 3.júna 2014 v B.Bystrici.

Rôzne :

Za stratu osobných vecí usporiadateľ nezodpovedá.
Pred vstupom do areálu ZŠsMŠ Pionierska 2 sa účastníci
riadia pokynmi usporiadateľa.
Skok do výšky sa uskutoční v priestore telocvične , bez
možnosti použitia tretier. Vstup do týchto priestorov je
povolený len vo vhodnej obuvi !!!

UPOZORNENIE : Vzhľadom k nepriaznivým priestorovým podmienkam pre
atletické súťaže v Brezne, sa okresné kolo uskutočňuje v priestoroch
ZŠsMŠ Pionierska 2. Prosíme zúčastnené školy, aby každá zabezpečila jedného
rozhodcu, čím spoločne prispejeme k zdarnému priebehu súťaže .
O štarte štafiet rozhodnú vedúci družstiev na porade pred začiatkom súťaže !!!

Časový rozpis : ( Predbežný ! )
Diaľka D

9:30 hod.
10:00 hod.

60 m R D

10:30 hod.

60 m R CH

11:00 hod.

1000 m CH

11:30 hod.

60 m F D

11:35 hod.

60 m F CH

11:50 hod.

800 m D

12:15 hod.

300 m CH

12:35 hod.

300 m D

13:00 hod.

Kriketka CH

13:30 hod.

Kriketka D

Výška CH
Guľa D

Diaľka CH
Výška D
Guľa CH

PRIHLÁŠKA
-

Okresné kolo družstiev a jednotlivcov v atletike
Základných škôl pre šk.rok 2013 / 2014

Kategória : Žiačky ( nar. 1.9.1998 – 31.8.2007)
Škola :.....................................................................................................................
Por.č Meno a priezvisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vedúci družstva :
Podpis a pečiatka školy :
Dátum :

Dátum
narodenia

Disciplína I.

Disciplína II.

Disciplína
III.

PRIHLÁŠKA
-

Okresné kolo družstiev a jednotlivcov v atletike
Základných škôl pre šk.rok 2013 / 2014

Kategória : Žiaci ( nar. 1.9.1998 – 31.8.2007)
Škola .....................................................................................................................
Por.č Meno a priezvisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vedúci družstva :
Podpis a pečiatka školy :
Dátum :

Dátum
narodenia

Disciplína I.

Disciplína II.

Disciplína
III.

PREZENČNÁ LISTINA
-

Meno

Okresné kolo družstiev a jednotlivcov v atletike
Základných škôl pre šk.rok 2013 / 2014

Dátum narodenia

Škola

Podpis

