OÚ OŠ v Prešove, Školský úrad Poprad,
Základná škola s materskou školou Poprad, Dostojevského 2616/25
PROPOZÍCIE
okresného kola v gymnastickom štvorboji v šk. r. 2018/2019
A/ Všeobecné ustanovenia:
1. Usporiadateľ:
2. Dátum:

ZŠ s MŠ Poprad, Dostojevského ul.
9.4. 2019 – utorok - štartujú chlapci v kategóriách A, B, C
10.4. 2019 – streda - štartujú dievčatá v kategóriách A, B, C
3. Miesto:
telocvičňa na ZŠ s MŠ Dostojevského ul. v Poprade
4. Činovníci:
Riaditeľ súťaže - Mgr. Vladimír Tobis, riaditeľ školy
Tajomník - Ing. Veronika Špaková
Hl. rozhodkyňa – Júlia Mikšovská
5. Prihlášky:
Uzávierka prihlášok je 2. apríla 2019.
Školy vložia najneskôr do uvedeného termínu svoje súpisky v jednotlivých
kategóriách na portál www.skolskysport.sk a zároveň potvrdia svoju prihlášku na
veronika1208@yahoo.com. Keďže na I. stupni ZŠ ešte nie je tento povinný spôsob
prihlasovania sa na súťaže zaužívaný, musia sa vedúce družstiev spojiť s predsedom
PK TV na škole a za pomoci prístupového kódu vložiť súpisku na portál, pretože od
šk. roku 2014/2015 je už prihlasovanie cez portál povinné a súpisku z portálu ,
vytlačenú a opatrenú príslušnými podpismi je potrebné predložiť pri prezentácii.
6. Ekonomické zabezpečenie:
Náklady hradí organizátor na základe Dohody s OÚ OŠ Prešov a na základe
schváleného rozpočtu. Občerstvenie bude zabezpečené len formou pitného režimu.
Cestovné hradí vysielajúca organizácia.
7. Kancelária :
Bude otvorená v mieste konania súťaže v dňoch 9. a 10. apríla 2019 od 8.15 hod.
B/ Technické ustanovenia:
Preteká sa podľa pokynov SGF a tohto rozpisu.
žiaci a žiačky ZŠ ( 1.-9. roč. ) podľa dátumu narodenia
(5-členné družstvá dievčat a chlapcov)
Kategórie:
A - žiaci a žiačky 1. – 3. ročníka
( dátum narodenia: 1.1.2010 – 31.12.2012 )
B - žiaci a žiačky 4. – 6. ročníka
( dátum narodenia: 1.1.2007 – 31.12.2009 )
C - žiaci a žiačky 7. – 9. ročníka
( dátum narodenia: 1.1.2003 – 31.12.2006)
3. Podmienky účasti:
Súpiska potvrdená riaditeľom školy, predložená pri prezentácii, obsahujúca meno,
priezvisko a dátum narodenia, vytlačená z portálu www.skolskysport.sk s podpismi v
stĺpci „poznámka“. Každá vysielajúca škola zodpovedá za zdravotný stav svojich
súťažiacich, organizátor zabezpečí lekárničku. Prípadné poistenie je na rozhodnutí a
plne v kompetencii vysielajúcej školy.
4. Obtiažnosť:
zostavy a bližšie informácie si môžete nájsť na internetovej stránke www.sgf.sk
(gymnastika pre všetkých – štvorboj) alebo www.skolskysport.sk .
5. Oblečenie:
Dievčatá - gymnastický dres, ale aj tričko s krátkym rukávom a krátke športové
nohavice sú prípustné.
Chlapci - tričko a trenírky - nie dlhé nohavice !!!
Všetci členovia družstva musia mať rovnaký cvičebný úbor.
1. Predpis:
2. Štartujú:

6. Časový program: Rovnaký pre 9. aj 10. 4. 2019.
od 8.15 - príchod a prezentácia
8.30 - 8.55 - rozcvičenie kategórie A
9.00 - 10.00 - súťaž kategórie A
10.00 - 10.30 - rozcvičenie kategórie B
10.30 - 11.30 - súťaž kategórie B
11.30 – 12.00 - rozcvičenie kategórie C
12.00 – 12.20 - vyhlásenie výsledkov kategórií A, B
12.20 – 13.00 - súťaž kategórie C
13.30 - vyhlásenie výsledkov kategórie C
7. Postup:
Víťazné družstvá postupujú na krajské kolo, ktoré bude 25.4.2019 v Poprade.
C/ Záverečné ustanovenia:
1. Výsledky:

Budú zverejnené na www.skolskysport.sk a na požiadanie zaslané účastníckym
školám.
2. Organizačné pokyny:
Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v časovom harmonograme podľa počtu
pretekárov.

Mgr. Vladimír T O B I S,
riaditeľ ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad

