OÚ OŠ Prešov, SPORT CLUB FOR ALL, o.z., Slovenský zväz bedmintonu,
PROPOZÍCIE
okresného kola v bedmintone žiakov a žiačok základných škôl pre školský rok 2018/2019
A. Všeobecné ustanovenia
Vyhlasovateľ:
Organizátor:
Termín:
Miesto:
Riaditeľ turnaja:
Tajomník turnaja:
Organizačný pracovník:
Hlavný rozhodca:
Úhrada:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Okresný úrad Prešov - odbor školstva
SPORT CLUB FOR ALL
streda 27. februára 2019 Prezentácia: 8,00 – 8,25 h.
bedmintonová hala Zámoček, Poprad-Matejovce
Mgr. Jozef Galajda
Mgr. Michal Faber
Mgr. Tomáš Melničuk
Mgr. Jozef Galajda
v zmysle Metodického pokynu ObÚ OŠ Prešov č.1/2016. Cestovné
hradí vysielajúca škola, ostatné náklady hradí organizátor na základe
zmluvy s OÚ OŠ Prešov.

B. Technické ustanovenia
Kategórie:
–
Pravidlá:

žiaci a žiačky ZŠ a 8r gymnázií od primy po kvartu narodení 1.1.2003 a ml.
2 členné družstvo
turnaj je súťažou dvojčlenných družstiev. Hrá sa podľa platných pravidiel
bedmintonu a týchto propozícií. Pravidlá je možné nájsť na www.bedminton.sk
a pokyny na www.skolskysport.sk .
Podmienky účasti: každá škola môže nahlásiť maximálne jedno družstvo chlapcov a jedno
družstvo dievčat zložené z dvoch hráčov.
Prihlášky:
súpiska zavesená na portáli www.skolskysport.sk najneskôr do 25. 2. 2019.
Súpisku vytlačenú z uvedeného portálu, potvrdenú riaditeľom školy, obsahujúcu
meno, priezvisko, dátum narodenia a podpísanú účastníkmi (v časti poznámka)
predložia vedúci družstiev pri prezentácii. Každý účastník musí mať preukaz
poistenca. Za dozor, zdravotný stav súťažiacich a ich poistenie zodpovedá vysielajúca škola.
Systém turnaja: systém sa určí podľa počtu prihlásených družstiev. V prípade väčšieho počtu
účastníkov si usporiadateľ vyhradzuje právo na úpravu bodovania.
Rozhodcov určí organizátor.
Výstroj:
usporiadateľ zabezpečí košíky na hru. Rakety a košíky na rozcvičenie si musia
priniesť súťažiaci.
Hodnotenie:
družstvá na prvých 3 miestach získajú diplomy a poháre.
Postup:
Na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Poprade 6. marca 2019 postupujú víťazné
družstvá z každej kategórie.
Informácie:
Mgr. Jozef Galajda, 0918 070328

Mgr. Jozef Galajda
organizátor

