PROPOZÍCIE
KVALIFIKÁCIA
na MŠM ISF
v atletike žiakov a žiačok SŠ
“Jean Humbert Cup”
pre rok 2013
Banská Bystrica

14. máj 2013

Propozície
kvalifikácie
na Medzinárodné školské majstrovstvá ISF
v atletike žiakov a žiačok SŠ
„Jean Humbert Cup 2013“

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
VYHLASOVATEĽ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a
Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci so
Slovenským atletickým zväzom

USPORIADATEĽ:

KR-SAŠŠ Banská Bystrica,
CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica,
ŠG Banská Bystrica

TERMÍN KONANIA:

14. máj 2013

PREZENTÁCIA:

od 8.30 – 10.15 hod. v kancelárií pretekov

TECHNICKÁ PORADA:

10.15 hod. – 10.30 hod.

MIESTO KONANIA:

Atletický štadión DUKLA na Štiavničkách
Banská Bystrica

ORGANIZAČNÝ ŠTÁB:
Riaditeľ pretekov:
Technický riaditeľ:
Vedúca rozhodkyňa:
Kancelária pretekov:
Tajomník:
za ŠTK SAŠŠ:

Kamil Škarba
Jozef Cencer
Katka Štulíková
Jana Chrenová
Eva Murková
Andrea Ristová,
0903 264 571, ristova@sass.sk

PRIHLÁŠKY:
Zasielajte do 09. mája 2013 na adresu: Igor Miháľ mail: atletika@gogi.sk
ÚHRADA:
V zmysle platných smerníc SAŠŠ môže byť hradené cestovné, stravné a ubytovanie len
družstvám, umiestneným na prvých troch miestach.
Úhradu nákladov si zabezpečujú účastníci kvalifikácie samostatne, po zverejnení
výsledkov súťaže si prvé tri družstvá môžu nárokovať refundáciu nákladov podľa
smerníc pre školské športové súťaže SAŠŠ (doporučujeme odložiť si doklady).
Výška preplatených nákladov školám na prvých troch miestach bude známa po
schválení dotácie z MŠVVaŠ SR.
Objednávku školy na stravovanie a ubytovanie treba priniesť na podujatie. Pokyny
k cestovnému v prílohe.
Podklady pre zúčtovanie sa budú zasielať na adresu SAŠŠ:
Ing. Danica ILIŤOVÁ, hala Mladosť, Trnavská 39, 831 04 Bratislava III.
ŠTARTOVNÉ:

1,50 € / na športovca

UBYTOVANIE:
Zabezpečuje organizátor na požiadanie účastníkov.
STRAVOVANIE:
Zabezpečuje organizátor na požiadanie účastníkov.
DOPRAVA:
Dopravu si zabezpečujú školy samostatne.
POISTENIE:
Účastníci štartujú na vlastné - individuálne poistenie. Každý účastník musí mať so sebou
kartu poistenca a občiansky preukaz v prípade žiakov a žiačok nad 15 rokov. Za
bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za dodržiavanie
organizačných pokynov usporiadateľa zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej školy.

TECHNICKÉ USTANOVENIA:
ÚČASTNÍCI: Včas prihlásené družstvá.
CHLAPCI:

DIEVČATÁ:

ŠG Košice
ŠG J. Herdu, Trnava
ŠG Nitra
ŠG Ostredkova Bratislava

ŠG Košice
ŠG J. Herdu, Trnava
ŠG Nitra
ŠG Ostredkova Bratislava
OA Považská Bystrica

VEKOVÉ KATEGÓRIE:

Žiačky narodené od 1.1.1996 do 31.12.1998

Dodržanie vekového obmedzenia (kategorizácia) je dôležité! (1996,1997,1998)
Školské družstvo tvorí max. 6 členov a 1 vedúci v príslušnej vekovej kategórii. Takéto
družstvo môže byť zložené iba zo žiakov jednej školy, ktorí sú jej žiakmi minimálne od
1.9.2012 !
PREDPIS A PRAVIDLÁ:
Súťaží sa podľa pravidiel SAZ a rozpisu súťaže pre „Pohár Jean Humberta“ a týchto
propozícií.
Disciplíny:
Žiaci SŠ
1. skupina – 100m, 200m, 400m
2. skupina – 110m pr., 300 m pr.
3. skupina – 800m, 1500m,3000m
4. skupina – výška, diaľka, trojskok, žrď
5. skupina – guľa/5kg/,disk/1,5kg/, oštep/700gr./
Žiačky SŠ
1. skupina – 100m, 200m, 400m
2. skupina – 100m pr., 300 m pr.
3. skupina – 800m, 1500m,
4. skupina – výška, diaľka, trojskok, žrď
5. skupina – guľa/3kg/,disk/1,kg/, oštep/500gr./
Švédska štafeta CH+D /400-300-200-100/
Družstvo môže postaviť najviac troch pretekárov v jednej disciplíne. Jeden pretekár môže
štartovať najviac v dvoch disciplínach a v štafete takto:
beh /1.sk, 2.sk,3.sk/ + skok /4sk/
beh /1.sk, 2.sk, 3.sk/ + vrh a hody /5.sk/
vrh a hody /5.sk/ + skok /4.sk/

Hodnotenie:
Boduje sa podľa tabuliek „Jean Humberta“ (k dispozícii budú na web stránke SAŠŠ) .
Družstvo sa hodnotí ak dosiahlo minimálne jedno umiestnenie v každej z piatich skupín
a disciplín.
Hodnotenie družstva vychádza z:
a/ 5 najlepších bodových výsledkov skupín 1-5
b/ + 4 ďalšie najlepšie bodové hodnotenie
c/ + bodové hodnotenie štafety
V prípade rovnosti bodov o poradí družstiev rozhoduje lepší 10. výkon, potom 11. resp. 12.
Pri ďalšej rovnosti rozhoduje čas štafety.

VÝSTROJ:
Družstvá štartujú v jednotných dresoch (nutné je mať dve sady rozdielnych dresov). Obuv
vhodná na tartanový povrch.
PROTESTY:
Do 20 minút po skončení posledného zápasu s vkladom 7,- € podať hlavnému rozhodcovi
a riaditeľovi turnaja. V prípade zamietnutia protestu vklad prepadá v prospech usporiadateľa.
POSTUP:
Víťazné školské družstvo kvalifikácie bude odporučené na MŠM ISF v atletike „Jean
Humbert cup“, ktoré sa budú konať na Medzinárodné podujatie ISF – Karlové Vary – Česká
republika, 22.6. – 27.6. 2013.
POZNÁMKA :
O konečnej účasti (ako i celej výpravy), rozhodne MŠVVaŠ SR na návrh SAŠŠ. Účasť na
MŠM ISF nie je vymáhateľná, právo rozhodnúť o účasti má MŠVVaŠ SR po dohode so
SAŠŠ a podľa aktuálnych finančných možností.
Ak by Slovensko vysielalo aj národné tímy ich zloženie sa stanoví v prvom rade z výkonov
jednotlivcov na kvalifikácii a doplnení atlétmi podľa aktuálneho rebríčka SAZ. Tieto zostavia
ŠTK SAŠŠ a SAZ.
UPOZORNENIE:
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor
oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich v deň konania turnaja.

PhDr. Marian Majzlík
predseda SAŠŠ
Mgr. Katarína Bursová
riaditeľka CVČ-JUNIOR

Mgr. Eva Murková
predsedkyňa KR SAŠŠ BB

ČASOVÝ ROZPIS
„Jean Humbert Cup“
14.5.2013

11. 00

110m. pr. CH

žrď CH+D

guľa D

11.10

100m pr. D

diaľka CH

11.20

800m CH

výška D

11.30

800m D

11.45

300m pr. CH

11.55

300m pr. D

diaľka D

12.05

1500m CH

výška CH

disk D

12.15

1500m D

12.30

100m CH

trojskok CH

disk CH

12.40

100m D

12.50

400m CH

13.00

400 m D

trojskok D

oštep D

13.15

200m CH

13.30

200m D

13.40

3000m CH

14.00

švédska štafeta 400-300-200-100

guľa CH

oštep CH

Poznámka: Úprava môže vzniknúť po prezentácii, podľa aktuálneho počtu družstiev

„Jean Humbert Cup 2013“
Banská Bystrica 14.5.2013

Prihláška
Škola:.................................................................................................
Ved. družstva:..........................................................................................................................
Kontakt (telefón a e mail):.........................................................................................................

meno a priezvisko

dátum
1. disciplína
narodenia

2. disciplína

štafeta

Zároveň potvrdzujeme, že školské družstvo je zložené zo žiakov/ žiačok z našej školy,
ktorí sú jej žiakmi minimálne od 1.9.2012!

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

PREZENČNÁ LISTINA - stravovanie
Akcia: KVALIFIKÁCIA na MŠM ISF v atletike „Jean Humbert cup“ pre rok 2013
Termín konania : 14.5.2013, Banská Bystrica
Škola:
Por. čís.

Meno a priezvisko

dátum narodenia

Podpis

PREZENČNÁ LISTINA - ŠTARTOVNÉ
Akcia: KVALIFIKÁCIA na MŠM ISF vo futbale pre rok 2013
Termín konania 14.5.2013.................

Počet účastníkov ( len športovci)........................

Kontaktná osoba .....................................

Škola.....................................................................

Telefón...................................................

Mail.......................................................................

Vybratá čiastka (1,50 € na športovca) .............................................................................. €
Vybratú čiastku poukážte na účet SAŠŠ, vedený vo Volksbank – č. účtu: 4070017818/3100
Tlačivo priložte k vyúčtovaniu akcie spolu s príjmovými dokladmi na vybraté štartovné.
Por. číslo

*len športovci

Meno, priezvisko

Podpis

PRÍLOHY(stanovené SAŠŠ)

UPOZORNENIE K DOPRAVE:
Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (vlak, autobus) sa bude cestovné
refundovať do výšky predložených cestovných lístkov.
Pri ceste vlakom (len II. triedy) je nutné využiť skupinové zľavy. Pri nevyužití skupinovej
zľavy bude cestovné prepočítané na skupinovú zľavu a refundované bude iba v tejto výške.
Za každé družstvo musí byť vypísaný Cestovný príkaz (na vedúceho), na ktorom musia byť
uvedené všetky osoby, ktoré sa súťaže zúčastňujú (priložiť podpísaný zoznam všetkých
účastníkov). Vzhľadom k tomu bude cestovné refundované až po návrate zo súťaže –
cestovný príkaz musí byť vypísaný kompletne, podpísaný a opečiatkovaný vysielajúcou
školou. Cestovný príkaz spolu s lístkami a prípadne aj s miestenkami, podpísaným
zoznamom všetkých účastníkov (aj vedúcich) a číslom účtu je nutné zaslať na adresu:
Slovenská asociácia športu na školách, Trnavská 39, 831 04 Bratislava.
Nezabudnite napísať aj telefonický a e-mailový kontakt pre prípad, že by sme sa potrebovali
s Vami spojiť.
Pri použití súkromného motorového vozidla sa cestovné bude preplácať vo výške
cestovného hromadnej verejnej dopravy (železnice), ale iba vodičovi vozidla. Na preplatenie
je tiež nutné zaslať vypísaný, podpísaný a opečiatkovaný cestovný príkaz. Doložiť podpísaný
zoznam všetkých účastníkov a všetky ďalšie náležitosti, uvedené pri doprave spojmi verejnej
dopravy.
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 podpísaný zoznam všetkých prepravovaných osôb!!!). Fakturovaná
výška dopravy musí byť vopred dohodnutá na Sekretariáte SAŠŠ.
Kontakt:
Danica Iliťová

02/ 44453482, 0903 224572

ilitová@sass.sk

V prípade, že fakturovaná čiastka nebude dohodnutá vopred, faktúra nebude uhradená.

