Okresný úrad Banská Bystrica
CVČ - JUNIOR Banská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK
Vojenské športové centrum – DUKLA Banská Bystrica
Športové gymnázium, Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno

Krajské kolo družstiev a jednotlivcov Základných škôl
v atletike žiakov a žiačok
pre školský rok 2013/2014

Banská Bystrica

3. jún 2014

Propozície
Krajského kola družstiev a jednotlivcov v atletike žiakov a žiačok
základných škôl pre šk. rok 2013/2014
Vyhlasovateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Slovenská asociácia športu na školách

Organizátor:

Okresný úrad Banská Bystrica
CVČ – JUNIOR Banská Bystrica
Športové gymnázium, Banská Bystrica
VŠC - DUKLA Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno

Usporiadateľ:

Centrum voľného času – JUNIOR, Banská Bystrica

Termín:

3. jún 2014 10:00 hod .

Miesto:

Atletický štadión DUKLA, Štiavničky, Banská Bystrica

Funkcionári preteku:predseda OV:
Mgr. Murková Eva
riaditeľ pretekov:
Mgr. Škarba Kamil
technický riaditeľ:
Mgr. Cencer Jozef
vedúci rozhodca:
Roman Benčík
kancelária pretekov: Bc.Chrenová Jana
hospodár pretekov: Senčeková Táňa
Zdravotná služba bude zabezpečená počas celej súťaže.
Kategórie:

Štartovať môžu žiaci ZŠ narodení 1.9.1998 a mladší , ktorí sú
riadnymi žiakmi základnej školy, sú uvedení na súpiske potvrdenej
riaditeľom tejto školy.

Disciplíny:

Žiaci
*60m, 300m, 1000m
*výška, diaľka
*guľa ( 4 kg ),
*hod kriket. loptičkou (150g)
*4 x 60 m

Štartujú:

Víťazné družstvá obvodných kôl a víťazní jednotlivci ( ak nie sú členmi
postupujúcich družstiev ).

Upozornenie:

Jednotlivci pricestujú spolu s družstvom. Ak budú mať vlastný
individuálny sprievod – úhrada nákladov sa tomuto neprepláca.

Žiačky
* 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:

Súpisky je potrebné vložiť do 27.5.2014 cez školský portál
na: www.skolskysport.sk a zaslať aj e-mailom: j.chrenova@centrum.sk
Súpisky, ktoré nebudú vložené na školský portál, nebudú akceptované
V prípade, že sa vám nebudú dať vložiť súpisky, kontaktujte Evu
Hlucháňovú 0903 369 966, eva.hluchanova@gmail.com
/Súpisku po vložení je možné vytlačiť a potvrdiť/
Prosíme nezabudnúť poslať súpisky aj na uvedenú mailovú adresu,
nakoľko sa často vyskytuje na portáli technická chyba a organizátor
nemá potrebné informácie a o počte pretekárov a vedúcich.
Súčasťou prihlášky je originál výsledkovej listiny z obvodného
kola, ktorú treba zaslať poštou na hore uvedenú poštovú adresu!
Prihlášky po termíne neakceptujeme! V prípade nahlásenia družstva
sa následná neúčasť bude spoplatňovať a finančné náklady budú
fakturované riaditeľstvu danej školy.
Prípadný neskorší termín Vášho OK konzultujte s p. Murkovou

Prezentácia:

V kancelárii pretekov na štadióne od 8:00 – 8:45 hod. Po tomto čase
nie je možné robiť žiadne zmeny! Družstvo, alebo jednotlivec bez
včasného prihlásenia počas prezentácie nebude pripustený na štart,
z čoho vyplýva aj nepreplatenie jeho cestovných nákladov.

Technická porada: 8:45 – 9:10
Technickú poradu vedie vedúci rozhodca, rieši
a upozorňuje vedúcich družstiev na všetky podmienky, práva
a povinnosti súťažiacich, ako aj na oprávnený a neoprávnený štart
športovca . Štart pretekára mimo súťaž nebude vzhľadom na veľký
počet pretekárov povolený !!!
Úhrada:
Cestovné:

Rozhodcovské, stravné a prenájom hradí CVČ – JUNIOR, Banská
Bystrica
Cestovné náklady účastníkom neuhrádzame.

Občerstvenie:

Bude zabezpečené pre všetkých oprávnených súťažiacich a vedúcich

Tech. ustanovenie: Dráha je osemprúdová s tartanovým povrchom, rozbežiská na skok do
výšky a diaľky sú taktiež pokryté tartanovým povrchom. Kruh na vrh
guľou je betónový.
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.

Ceny:

Víťazní jednotlivci obdržia diplom a medaile a družstvá obdržia diplom,
medaile a poháre.

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 M-SR, ktoré sa
uskutočnia 20. júna 2014 v Trnave.

Rôzne:

Rozcvičovanie je povolené len na vedľajšej ploche štadióna !!!

Za stratu osobných vecí usporiadateľ nezodpovedá. Pred vstupom na
štadión sa účastníci riadia pokynmi usporiadateľa. Za disciplínu sú
zodpovední vedúci družstiev.
Štafeta štartuje v rovnakých dresoch.
Počas súťaží je vstup vedúcich družstiev a trénerov do sektorov
prebiehajúcich disciplín zakázaný! Taktiež pretekárom, ktorí
v danej disciplíne nepretekajú !
Poznámka:

Pretekári budú zaradení do behov podľa výkonnosti len za podmienky
včasného doručenia kompletných platných výsledkových listín
z obvodného kola a vpísaní výkonov z OK do prihlášky!

Ing. Mária Kolárska, v.r.
Okresný úrad B. Bystrica

Mgr. Katarína Bursová, v.r
riaditeľka CVČ - JUNIOR

PRIHLÁŠKA
na KK v atletike ZŠ
Banská Bystrica 3. 6. 2014
Kategória : Žiačky ZŠ ( nar. 1.9.1998 a mladšie)
Škola :
Dátum:
Vedúci družstva:
Por.č Meno a priezvisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Podpis a pečiatka školy :

Dátum
narodenia

Disciplína I.
( výkon)

DisciplínaII.
( výkon)

Disciplína
III.

PRIHLÁŠKA
na KK v atletike ZŠ
Banská Bystrica 3. 6. 2014
Kategória : Žiaci ZŠ ( nar. 1.9.1998 a mladšie)
Škola :
Dátum:
Vedúci družstva:
Por.č Meno a priezvisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Podpis a pečiatka školy :

Dátum
narodenia

Disciplína I.
( výkon)

DisciplínaII.
( výkon)

Disciplína
III.

PREZENČNÁ LISTINA
Krajské kolo jednotlivcov a družstiev v atletike
žiakov a žiačok základných škôl pre šk.rok 2013/2014
Banská Bystrica – 3.6.2014
Meno a priezvisko

Škola

Podpis

