Centrum voľného času Dubnica n/V
Atletický klub Spartak Dubnica n/V
Okresný úrad Trenčín
ČASOVÝ ROZPIS
09:00 – 09:45

– prezentácia (Špeciálna základná
škola)

10:00

– otvorenie

10:10

– štart žiačky ZŠ

10:30

– štart žiačky SŠ

10:50

– štart žiaci ZŠ

11:10

– štart žiaci SŠ

PROPOZÍCIE

11:40

– vyhodnotenie

OKRESNÉHO KOLA V CEZPOĽNOM BEHU
ZŠ A SŠ V ŠK. ROKU 2017/2018
03. október 2017
Dubnica nad Váhom

Každý účastník musí mať pri sebe Preukaz poistenca
a študenti Občiansky preukaz. Za poistenie účastníkov
školských športových súťaží zodpovedá vysielajúca
organizácia. Vedúci družstva sa riadia podľa platných
bezpečnostných predpisov pre rezort školstva.V kategórii
žiakov a žiačok ZŠ môžu štartovať aj žiaci a žiačky
osemročných gymnázií - ak spĺňajú vekovú požiadavku a
nestali sa žiakmi týchto škôl po predchádzajúcom ukončení
základnej školy. V bežnom ročníku (školský rok
2017/2018) môže každý z účastníkov školských športových
súťaží štartovať len v jednej vekovej kategórii
(rozhodnúť sa pre výber reprezentácie ZŠ alebo SŠ).

PROPOZÍCIE
OKRESNÉHO KOLA V CEZPOĽNOM BEHU
ZŠ A SŠ V ŠK. ROKU 2017/2018

Vyhlasovateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Usporiadateľ:

Centrum voľného času Dubnica n/V,
AK Spartak Dubnica n/V, Okresný úrad Tn

Termín:

3. októbra 2017 (utorok), začiatok o 10:00 hod.

Miesto:

Mestský park pri kaštieli v Dubnici nad Váhom

Technický riaditeľ: Rastislav HRBÁČEK
Kategórie:
Dĺžka trate:

Štartujú:

Prihlášky:

žiaci a žiačky ZŠ nar. 1.1.2002 - 31.12.2010
žiaci a žiačky SŠ nar. 1.1.1998 - 31.12.2004
žiačky ZŠ
1200 m
žiaci ZŠ
2000 m
žiačky SŠ
2000 m
žiaci SŠ
4000 m
Víťazné 3-členné družstvo okresného kola a víťazný
jednotlivec, ak nie je členom víťazného družstva; žiaci
a žiačky ZŠ, žiaci a žiačky SŠ denného štúdia.
Štartovať mimo súťaž nie je možné!!!
Zmena prihlasovania!!!!
Žiakov a žiačky vpisujete do vopred pripravenej exel
tabuľky podľa vzoru. Tabuľka je súčasťou portálu
Zaslať do 28.10.2017 e-mailom:
zuzana.rajcova@gmail.com
po tomto termíne prihlášky nebudú akceptované!!
Nahodiť na školský portál!
Podmienka účasti:
Súpiska z portálu s dátumom
narodenia potvrdená riaditeľom školy, podpísaná
žiakmi. Takto podpísaná súpiska slúži ako prezenčná
listina – odovzdáva sa pri prezentácii. Bez súpisky
z portálu nie je možné štartovať!!!!!!!!!!

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.
Ceny:
Družstvá a jednotlivci na 1. – 3. mieste obdržia medailu
a diplom.
Postup:
Na M-SR postupuje víťazné družstvo a víťazný
jednotlivec, ak nie je členom víťazného družstva.
Zdravotná služba: Každý pedagogický dozor zodpovedá za svojich žiakov.
Na ošetrenie si zabezpečí obväz, rýchloobväz, elastické
obväzy, dezinfekčný prípravok a iné podľa vlastného
uváženia Služba nie je zabezpečená.
Za zdravotný stav pretekárov zodpovedá vysielajúca škola.
Hodnotenie:

Záverečné ustanovenia: Preteká sa podľa platných pravidiel atletiky a týchto
propozícií.

