PROPOZÍCIE
55. ročníka Horehronských hier v atletike žiakov a žiačok
Usporiadateľ :
Technicky, organizačne
a finančne zabezpečujú :

Termín:
Miesto:
Hlavní funkcionári :

Štartujúci:
Disciplíny :

Obmedzenie štartu :

Prihlášky :

Športové gymnázium Banská Bystrica
Banskobystrický samosprávny kraj
Mesto Banská Bystrica
Mesto Brezno
AŠK DUKLA Banská Bystrica
ŠG Banská Bystrica
CVČ - JUNIOR Banská Bystrica
Olympijský klub Banská Bystrica
7. októbra 2015
Štadión SNP na Štiavničkách v Banskej Bystrici
riaditeľ pretekov
Mgr. Kamil Škarba
technický riaditeľ (behy)
Mojmír Lániček
technický riaditeľ (tech. disc.)
Jozef Cencer
tajomník pretekov
Mgr. Zdenek Michna
kancelária pretekov
Bc Jana Chrenová
hlavný rozhodca
Mgr.Katarína Štulíková
hospodár pretekov
Anna Styková ŠG B.B.
- ml. žiaci a žiačky ZŠ, ročník narodenia 2001 a mladší
- st .žiaci a žiačky ZŠ, SŠ, ročník narodenia 1999-2000
- dorastenci a dorastenky SŠ, ročník narodenia 1996, 1997, 1998
mladšie žiactvo – 60m, 300m, 600m (dievčatá), 1000 m (chlapci), výška,
diaľka, kriket, štafety 4X60
staršie žiactvo – 60m, 300m, 800m, 1500 m (chlapci), výška, diaľka, guľa 3kg
(dievčatá) guľa 4kg (chlapci), 1000 m chôdza, štafety4X60
dorast – 60, 800, 1500 (chlapci), výška, diaľka, guľa 3kg (dievčatá), guľa 5 kg
(chlapci)
- pretekár (ka) môže štartovať maximálne v dvoch disciplínach + štafeta
- za každú školu môžu štartovať v jednej disciplíne maximálne traja pretekári (ky)
- v skoku do diaľky, hode kriketovou loptičkou a vrhu guľou majú pretekári
4 pokusy.

Zasielajú školy do 1. októbra 2015 do 20,00 hod. prostredníctvom elektronického
formulára, ktorý bol emailom zaslaný na všetky školy. Registráciu prihlášok je
možné konzultovať emailom atletika@gogi.sk prípadne telefonicky 0905 305 860
(Igor Miháľ)
Prihláška musí obsahovať : názov školy, meno a priezvisko pretekára, úplný
dátum narodenia a disciplíny, v ktorých bude štartovať. Prihláška musí byť
spracovaná samostatne po kategóriách (ml. žiaci, ml. žiačky, st. žiaci, st. žiačky,
dorastenci a dorastenky.

Prezentácia :

Bude v kancelárií pretekov na štadióne SNP v Banskej Bystrici vo veži pre
cieľovú kameru dňa 7. októbra 2015 od 7.45 hod. a končí o 9.15 hod. V pôvodnej
prihláške je možné urobiť len škrty. Prihlasovanie na disciplínu v deň pretekov nie
je dovolené! Pri prezentácií odovzdávajú vedúci školskej (okresnej) výpravy
vyplnenú a podpísanú prezentačnú listinu účastníkov školy (okresu).

Cestovné :

Bude preplatené na základe predloženia cestovných lístkov.
V prípade použitia verejnej dopravy bude preplatená cesta vo výške cestovných
lístkov, späť po zaslaní cestovných lístkov. V prípade použitia súkromného
motorového vozidla bude preplatený paušál 0,25 € za km. Použitie autobusu
nahlásiť usporiadateľovi vopred. Všetci účastníci dostanú občerstvenie.

Ceny :
Poznámka :

Prví traja pretekári v každej disciplíne získavajú diplom a medailu.
V súťaži družstiev ZŠ o putovný pohár, sa boduje v kategóriách mladšieho
a staršieho žiactva umiestnenie na prvých troch miestach ( 4 -2 -1 bod). V každej
disciplíne bodujú za školy dvaja pretekári . V prípade, že sa v disciplíne umiestnia
na prvých troch miestach žiaci rovnakej školy, 1bod sa pripočíta ďalšiemu
v poradí !

Rôzne :

Školy zodpovedajú za :
-zdravotný stav štartujúcich (každý pretekár musí mať pri sebe preukaz poistenca)
-včasnú prezentáciu, účasť na zraze k otvoreniu hier a dodržanie pokynov
organizátora, prostredníctvom hlásateľa v priebehu pretekov a týchto propozícií
- dodržiavanie zákazu vstupu na trávnatú plochu štadióna a plošinových
priestorov na tribúne určených pre novinárov a televíziu
- zabezpečenie rozcvičovania pretekárov na pomocných tréningových plochách.
- na dráhe a sektoroch s tartanovým povrchom je možné použiť tretry s klincami
pre tento povrch.
Propozície a výsledky Horehronských hier budú zverejnené na :
www.vucbb.sk, www.banskabystrica.sk, www.sgbb.eu.sk

Ing. Milan Uhrík, PhD. v.r
Riaditeľ Úradu BBSK

Mgr. Milan Beňačka, PhD. v.r.
vedúci školského úradu
Banská Bystrica

PaedDr. Jozef Smekal v.r.
riaditeľ ŠG

Ing. Miroslav Baran v.r.
vedúci odboru školstva a kultúry
Brezno

Časový rozpis 55. ročníka Horehronských hier
Banská Bystrica 7.10.2015
08.45

1000m ml. žiaci+ ml. žiačky, st. žiaci + st. žiačky

09.20

Otvorenie Horehronských hier

10.00

60 m ml. žiaci R

10.30

60 m ml. žiačky R

11.00

60 m st. žiaci + dci R

11.30

60 m st. žiačky + dky R

výška st. žiačky + dky

12.00

60 m ml. žiaci F

guľa st. žiaci

12.10

60 m ml. žiačky F

12.15

60 m st. žiaci F

12.20

60 m st. žiačky F

12,30

60m dci F

12,40

60m dky F

12.50

300 m ml. žiaci

diaľka st. žiačky , dky + st. žiaci, dci

13,10

300 m ml. žiačky

kriket ml. žiaci

13.30

300m st žiaci

guľa st. žiačky + dky

13.50

300 m st. žiačky

výška ml. žiačky

14.10

600 m ml.. žiačky

14.30

1000m ml. žiaci

14.50

800 m st. žiaci + dci

15.05

800 m st. žiačky + dky

15.20

1500 m st. žiaci + dci

15.45

4X60m ml. žiaci

15.55

4X60m ml. žiačky

16,05

4X 60m st. žiaci

16.15

4X60m st. žiačky

výška st. žiaci + dci
diaľka ml. žiaci + ml. žiačky + kriket ml. žiačky

výška ml. žiaci

guľa dci

Upozornenie : Hod kriketovou loptičkou bude na vedľajšom ihrisku. Skok do diaľky a do výšky bude
prebiehať súbežne na dvoch doskočiskách.

Banskobystrický samosprávny kraj
Športové gymnázium Banská Bystrica
Armádny športový klub DUKLA Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica
Mesto Brezno
Olympijský klub Banská Bystrica
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - JUNIOR Banská Bystrica

usporiadajú

55. ročník

HOREHRONSKÝCH HIER
v atletike žiakov a žiačok

Banská Bystrica
7. októbra 2015
Podujatie sa uskutočňuje
s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, mesta Banská Bystrica,
VŠC DUKLA B. Bystrica

