PROPOZÍCIE
ŠKOLSKÉ DNI ŠPORTU
celoštátne finále

Trnava, 12. mÁJA 2017

PROPOZÍCIE
ŠKOLSKÉ DNI ŠPORTU
celoštátne finále
pri olympiáde stredoškolákov
GAUDEAMUS IGITUR

Všeobecné ustanovenia:
Vyhlasovateľ:

Slovenská asociácia športu na školách s podporou Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor:

KR SAŠŠ v Trnave v spolupráci s AŠK Slávia Trnava a Trnavským
olympijským klubom a za podpory TTSK.

Miesto a termín:

Športový areál Slávia Trnava Mestský atletický štadión A. Hajmássyho a hala Slávia v Trnave
12. mája 2017, od 11.00 h
prezentácia od 08:00 – 10:00 hod, v Mestskej športovej hale,
Rybníková ul.
slávnostné otvorenie – 10:30 hod, atletický štadión A. Hajmássyho
Všetci účastníci pri prezentácii odovzdajú súpisky, vytlačené z
www.skolskysport.sk, prezenčné listiny (na stravovanie a štartovné),
ktoré tvoria prílohu, zároveň uhradia štartovné.

Kategórie:

Žiaci a žiačky ZŠ
Žiaci a žiačky SŠ

nar. 1.1.2001 a mladší
nar. 1.1.1997 a mladší

Účastníci:

Najlepší jednotlivci (ABC futbalistu, Rope skiping,) a družstvá
(Memoriál M. Zavarskej) na základe celoštátnych hlásení.

Štartovné:

3 € / na súťažiaceho - treba uhradiť pre prezentácii
Tlačivo je priložené v prílohe .

Úhrada:

Podľa smerníc SAŠŠ (prepláca sa technické zabezpečenie súťaže,
stravovanie a cestovné len pretekárom!). Pokyny k cestovnému tvoria
prílohu.

Stravovanie:

Zabezpečuje organizátor všetkým účastníkom (obed), ktorí svoju účasť
potvrdia do termínu prihlášok.
Tlačivo je priložené v prílohe

Ubytovanie:

Nezabezpečujeme.

Poistenie:

Každý účastník štartuje na vlastné zdravotné poistenie, je preto povinný
mať pri sebe originál preukazu poistenca

Protesty:

Písomne podáva vedúci družstva do 15 minút po skončení preteku
s vkladom 10 € hlavnému rozhodcovi.

Technická porada: 10:00 hod. do 10:15 hod. – Memoriál M.Zavarskej / zasadačka
štadiona
10:50 hod. do 11:00 hod. – Netradičné disciplíny / v hale
Technickú poradu vedie hlavný rozhodca, rieši a upozorňuje vedúcich
družstiev na všetky podmienky, práva a povinnosti súťažiacich, ako aj
na oprávnený a neoprávnený štart športovca.
Časový rozpis:

Bude k dispozícii pri prezentácii.

Preukazovanie
totožnosti:

Je možné žiadať overenie totožnosti súťažiacich (pri ZŠ - preukaz
poistenca, pri SŠ - občiansky preukaz). Toto právo prislúcha hlavnému
rozhodcovi alebo vedúcemu družstva.

Ceny:

Prvé tri družstvá a jednotlivci v každej kategórii obdržia diplomy,
poháre, medaile a vecné ceny.

Prihlášky:

Prihlášky (tlačivo je priložené v prílohe) treba zaslať najneskôr do
28. apríla 2017 (po tomto termíne nebudú akceptované) na adresu:
Andrea RISTOVÁ, ŠTK SAŠŠ - Nám. J. Herdu 1, 917 01 TRNAVA
Najlepšie však e mailom: ristova@sass.sk.
Prihlášky Memoriál M. Zavarskej treba odoslať aj štatistovi e mailom:
marianhammel@gmail.com.
Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko, rok narodenia, školu
a potvrdenie školy.
V prihláške na Memoriál M. Zavarskej musí byť stanovené poradie
pretekárov v akom budú pretekať!!!
POZOR:
Je nutné sa zaevidovať aj na školskom športovom portáli. Súpisku
treba priniesť k prezentácii vytlačenú z portálu potvrdenú školou.

Informácie:

M: 0903 264 571 (A. Ristová)

Rôzne:

Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel.
Usporiadateľ nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.
Pedagogický dozor zabezpečujú vedúci družstiev.

Technické ustanovenia:
Memoriál Márie Zavarskej (vytrvalostné štafety)
Miesto:
Účastníci:

Atletický štadión A. Hajmássyho v Trnave
Päť najrýchlejších štafiet z výsledkovej listiny spracovanej na základe
hlásení zo Slovenska.

Kategórie:

ZŠ - žiaci a žiačky nar. 1. 1. 2001 a mladší
SŠ - žiaci a žiačky nar. 1. 1. 1997 a mladší

Súťažné disciplíny: Chlapci (ZŠ, SŠ) - štafeta 10 x 1000 m
Dievčatá (ZŠ, SŠ) - štafeta 5 x 800 m

Pravidlá:

Dodržiavajú sa pravidlá atletiky a týchto propozícií.
Štafety môžu byť zložené len z pretekárov jednej školy.
S družstvom pricestuje max. jeden vedúci.
Povrch, na ktorom sa beží – conipur.
Preteky budú zabezpečené elek. časomierou.
V prihláške musí byť stanovené poradie pretekárov v akom budú
pretekať!!!

Výstroj:
Hodnotenie:

Družstvo musí mať jednotné oblečenie.
Poradie sa stanovuje na základe dosiahnutých časov.

Vedúca súťaže:
Hlavný rozhodca:

Oľga Hajmássyová
Ľudmila Hlaváčková

Časový rozpis:
štart prvej disciplíny – dievčatá ZŠ
dievčatá SŠ
chlapci ZŠ
chlapci SŠ
vyhodnotenie

11.00 h
11.30 h
12.00 h
13.00 h
14.00 h
Časový rozpis je orientačný.

A B C futbalistu (žonglovanie s loptou)
Miesto:
Účastníci:

Basketbalová hala Slávia Trnava
Najlepší z výsledkovej listiny spracovanej na základe hlásení.

Kategórie:

Žiaci a žiačky ZŠ nar. 1. 1. 2001 a mladší ( jedna kategória)
Žiaci a žiačky SŠ nar. 1. 1. 1997 a mladší ( jedna kategória)

Disciplína:

„ ŽONGLUJ AKO VIEŠ, len NEPOKAZ“.

Podmienky súťaže: Žonglovanie akoukoľvek časťou tela - ľavá noha, pravá noha, hlavičky,
ramená – je to len na voľbe súťažiaceho.
Disciplína je teda jedna (podobne ako pri Rope skipingu), žongluje sa
pokiaľ súťažiaci nepokazí (lopta nespadne), max. však 1 hodinu. Po
uplynutí tohto časového limitu sa pretekár zastaví.
Hodnotenie:

Celkový výsledok každého súťažiaceho je počet úderov do lopty
v časovom limite.

Poznámka:

Lopty na rozcvičenie si každý účastník prinesie.

Vedúci súťaže:

Branislav Masný

Rope skiping (skákanie cez krátke švihadlo)
Miesto:

Basketbalová hala Slávia Trnava

Účastníci:

Najlepší z výsledkovej listiny spracovanej na základe hlásení.

Kategórie:

Žiaci a žiačky ZŠ nar. 1. 1. 2001 a mladší ( jedna kategória)
Žiaci a žiačky SŠ nar. 1. 1. 1997 a mladší ( jedna kategória)

Disciplína:

„ SKÁČ AKO VIEŠ, len NEPOKAZ“.

Podmienky súťaže: Skákanie cez krátke švihadlo - ľavá noha, pravá noha, znožmo, na
striedačku, s medziskokom či bez neho – je to len na voľbe
súťažiaceho.
Disciplína je teda jedna a skáče sa pokiaľ súťažiaci nepokazí, max. však
1 hodinu. Po uplynutí tohto časového limitu sa pretekár zastaví.
Hodnotenie:

Celkový výsledok každého súťažiaceho je počet preskokov v časovom
limite.

Poznámka:

Každý účastník si prinesie vlastné švihadlo

Vedúci súťaže:

Jozefína Odehnalová

PRIHLÁŠKA
ŠKOLSKÉ DNI ŠPORTU
Memoriál
M. Zavarskej


ABC futbalistu


Rope skiping


(označte krížikom)

Kraj........................................................................................................................................
Škola......................................................................................................................................
Vedúci družstva – oficiálny pedagogický sprievod..............................................................
Kontakt – e mail, telefón.....................................................................................................

Por.č.

Meno a priezvisko

dátum narodenia

Potvrdenie školy
Príloha k cestovnému:

Nahlásený
výkon

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.
(Nepoužívať doterajšie tlačivo Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov. Pri zaslaní tohto
tlačiva vám cestovné nebude preplatené.)
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 nebude mať 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 DNI ŠPORTU
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