Propozície

školských majstrovstiev Slovenska
v cezpoľnom behu
žiakov a žiačok ZŠ a SŠ
školský rok 2017/2018

25. október 2017
KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Propozície

školských majstrovstiev Slovenska

v cezpoľnom behu
žiakov a žiačok ZŠ a SŠ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
VYHLASOVATEĽ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SPOLUVYHLASOVATEĽ:

Slovenská asociácia športu na školách

USPORIADATEĽ:

Centrum voľného času Stará Ľubovňa, Obec Lechnica,
KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Šmerdžonka a OR
SAŠŠ

TERMÍN KONANIA:

25. október 2017 /streda/

MIESTO KONANIA:

KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

PREZENTÁCIA:

do 10.30 h – Areál kúpeľov, Červený Kláštor

PRIHLÁŠKY:
a) zaslať do 20. 10. 2017 do 16.00 h na adresu organizátora – CVČ Stará Ľubovňa
e-mail: info@cvc.sk
d) prihlásiť sa cez : www.skolskysport.sk a vložiť súpisku
c) originál súpisky vytlačenej zo školského portálu, podpísanú riaditeľom školy predložiť pri
prezentácii
d) k prezentácii priniesť vypísané tlačivá, ktoré tvoria prílohu propozícií
Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované !
Informácie: František Solár, 0908980746, e-mail: frantisek21@gmail.com
PODMIENKA ÚČASTI:
Riadne a včas vyplnená prihláška a súpiska družstva/jednotlivcov (z portálu), s uvedením
mena a priezviska pretekárov (rok narodenia), vedúceho družstva podpísanú a potvrdenú
riaditeľom školy, predložiť pri prezentácii a zaslať vopred organizátorovi.
Všetci žiaci uvedení na súpiske danej školy sú povinní predložiť (OP), originál preukaz
poistenca pri prezentácii.
ÚHRADA:
Na základe platných právnych predpisov k školským športovým súťažiam, schváleného
Organizačného poriadku - Kalendára ŠŠS a podľa schválenej výzvy k danej súťaži.
Pokyny k cestovnému v prílohe.
ORGANIZAČNÝ ŠTAB:
riaditeľ pretekov:
PhDr. Marta Hanečáková, PhD.
predseda org. výboru : PaedDr. František Solár
tajomník pretekov :
PhDr. Alena Hriňáková
hl. rozhodca:
PaedDr. Jozef Olejár
rozhodca v cieli a štarte: Mgr. Vladislav Boršovský
rozhodcovia na trati:
Mgr. Juraj Berila, Mgr. Štefan Britaňak
zdravotné zabezpečenie: Kúpele Smerdžonka
UBYTOVANIE:
V prípade záujmu môžu požiadať kraje BA, NR, TT. Požiadavku treba uviesť v prihláške.
STRAVOVANIE:
Pre všetkých účastníkov bude zabezpečený obed v mieste konania podujatia a čaj v cieli.
Pre ubytovaných večera a raňajky.
POISTENIE:
Účastníci štartujú na vlastné - individuálne poistenie. Každý účastník musí mať so sebou
preukaz totožnosti a kartu poistenca.
Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za
dodržiavanie organizačných pokynov usporiadateľa zodpovedá poverený pedagóg
vysielajúcej školy.

DOPRAVA :
Dopravu si zabezpečujú školy samostatne. Treba dodržiavať pokyny k cestovnému v prílohe.
Lístky zdarma je potrené si vybaviť dostatočne vopred.
ŠTARTOVNÉ: Uhrádza sa pri prezentácii vo výške 3 € / športovec.
Úhrada vopred na účet - SK82 1111 0000 0013 7601 5029 je vo výške 2 € / športovec.
Do poznámky treba uviesť : názov školy, družstvo CH alebo D, pri kategórii jednotlivcov
uviesť celé meno a priezvisko pretekára.
Úhradu na účet treba realizovať najneskôr tri dni vopred.
Potvrdenie o zaplatení si každý prinesie k prezentácii.

TECHNICKÉ USTANOVENIA:
ÚČASTNÍCI:
Víťazné trojčlenné družstvá ZŠ a SŠ z krajských kôl a víťazný jednotlivec z každej kategórie,/
ak nie je členom postupujúceho družstva.
Družstvo tvoria 3 pretekári a max. 1 vedúci.
VEKOVÉ KATEGÓRIE: žiaci a žiačky ZŠ nar.1.1.2002 a mladší
žiaci a žiačky SŠ nar.1.1.1998 a mladší
PRAVIDLÁ A PREDPIS:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Organizačného poriadku - Kalendára ŠŠS pre školský rok
2017/2018 a týchto propozícií.
HODNOTENIE:
Do výsledkov družstiev sa započítava umiestnenie dvoch najlepších pretekárov z družstva. Na
základe súčtu ich umiestnení sa určí poradie. V prípade, že dve alebo viac družstiev bude mať
rovnaký počet bodov, o poradí rozhodne umiestnenie tretieho pretekára družstva v cieli.
POPIS TRATE:
Trávnatý bežecký okruh, možnosť bežať v tretrách. Organizátor si vyhradzuje právo na
zmenu dĺžky a profilu trate z technicko-organizačných dôvodov.
VÝSTROJ:
Podľa pravidiel atletiky: obuv a oblečenie vhodné do vonkajšieho terénu, možnosť bežať
v tretrách.
CENY:
Družstvá umiestnené na prvých troch miestach získajú poháre, medaily, diplomy a titul
„Školský majster SR pre školský rok 2017/2018“.

PROTESTY:
Do 20 minút po skončení preteku s vkladom 7,- € podať hlavnému rozhodcovi a riaditeľovi
pretekov. O prípadnom proteste rozhodne organizačný výbor. V prípade zamietnutia protestu
vklad prepadá v prospech usporiadateľa.
Kontrola totožnosti:
Každý pretekár / ka uvedení na súpiske danej školy sú povinní predložiť OP ku kontrole. Je
možné žiadať overenie totožnosti súťažiacich, toto právo prislúcha hlavnému rozhodcovi,
alebo riaditeľovi súťaže, na základe podnetu zo strany niektorého z vedúcich.
Zdravotnícka služba:
Bude zabezpečená počas celého preteku.
Odporúčame družstvám a jednotlivcom, aby sa vybavili zdravotníckych materiálom, ktorý nie
je súčasťou prvej pomoci (chladivé spreje, suchý ľad, bandáže....).

UPOZORNENIE:
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor
oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich.
ČASOVÝ ROZPIS pretekov:
od 9.00 h - do 10.30 h
10.45 h

prezentácia
otvorenie

Štart
11.00 h
11.15 h
11.40 h
12.00 h
12.45 h

kategória
žiačky ZŠ
1,5 - 2 km
žiaci ZŠ
3 - 4 km
žiačky SŠ
3 - 3,5 km
žiaci SŠ
5 - 5,5 km
vyhlásenie výsledkov

Rôzne:
Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá!
Účastníci M SR sa zúčastňujú slávnostného otvorenia, samotného preteku, ako aj
slávnostného ukončenia súťaže.
Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva či jednotlivca), organizátor je oprávnený
požadovať úhradu vynaložených nákladov!

P R Í L O H Y:
Usmernenie k zúčtovaniu cestovných výdavkov
Od 17.11.2014 je v platnosti pre žiakov ZŠ, SŠ a VŠ doprava vlakom ZDARMA. Je potrebné
si vybaviť VČAS preukaz. Cestujúci s nárokom na bezplatné cestovanie sa zaregistrujú a dostanú
preukaz v pokladniciach s logom KVC (Komplexné vybavenie cestujúcich). Na počkanie ho
cestujúcemu vydajú v 85 staniciach, v 65 menších staniciach vyplní cestujúci žiadanku a preukaz na
bezplatné cestovanie príde na stanicu, kde oň cestujúci požiadal, do troch pracovných dní.

Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (vlak, autobus) sa bude cestovné preplácať
do výšky predložených cestovných lístkov.
Je potrebné využívať vlakovú dopravu, ktorá je pre žiakov zdarma. Treba si lístky vybavovať
v dostatočnom predstihu.
Všeobecne 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.
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 neobsahuje všetky požadované náležitosti.
Všetky doklady na zúčtovanie s číslom účtu (tvar IBAN) 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 224 572, ekonom@sass.sk

PREZENČNÁ LISTINA
(stravovanie)
Akcia:

Školské majstrovstvá SLOVENSKA v cezpoľnom behu ZŠ, SŠ

Miesto a termín konania:
Škola:

P. č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Meno a priezvisko

Rok narodenia

Podpis

PREZENČNÁ LISTINA
(štartovné) *
Akcia:

Školské majstrovstvá SLOVENSKA v cezpoľnom behu

Miesto a termín konania:
Škola:

P. č.

Meno a priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
*len športovci

Rok narodenia

Podpis

Záväzná P R I H L Á Š K A
Záväzne sa prihlasujeme na Školské majstrovstvá SR v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ,
pre školský rok 2017/2018.

Kraj:......................................................................................................................................
Okres:....................................................................................................................................
Kategória:.................................................................................................(ZŠ/ SŠ, D /CH)
Presný názov školy:..............................................................................................................
PSČ, adresa a tel. školy:......................................................................................................
Počet športovcov/žiakov:.....................................................................................................
Meno a priezvisko vedúceho:..............................................................................................
Tel. kontakt:.........................................................................................................................
Meno a priezvisko vedúceho:..............................................................................................
Tel. kontakt:.........................................................................................................................
Doprava : vlakom – hodina:
autobusom - hodina :
iné:
*označte!

.................................................................
pečiatka a podpis riaditeľa školy

Súčasťou prihlášky je súpiska vytlačená zo školského portálu!!!

