Mesto Poprad, Školský úrad Poprad,
Okresná rada Slovenskej asociácie športu na školách Poprad,
Gymnázium Kukučínova Poprad, Sport Club For All Poprad

Propozície
6. ročníka súťaže v bedmintone školských pracovníkov v šk. r. 2018/2019

„Popradský lakeť 2019“
na počesť Medzinárodného dňa učiteľov
A. Všeobecné ustanovenia
1. Vyhlasovateľ:
2. Organizátor:
3. Odborný garant:
4. Termín:
5. Miesto:
6. Čestné predsedníctvo:

Slovenská asociácia športu na školách OR Poprad , Školský úrad Poprad
OR SAŠŠ Poprad a Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad
Sport Club For All Poprad
27. marec 2019 o 14,45 h . Prezentácia 14,15 – 14,30 h.
Športová hala Gymnázia Kukučínova Poprad
PaedDr. Edita Pilárová, vedúca školského úradu Poprad
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD., riaditeľ školy
7. Hlavný rozhodca:
Mgr. Jozef Galajda, Sport Club For All
8. Kategórie:
hlavná kategória: 1. zmiešané dvojice bez rozdielu veku – štvorhra
2. Ženy do 35 r
3. Muži do 40 r.
4. Ženy nad 35 r.
5. Muži nad 40 r.
Poznámka: Žena medzi 35-tym a 36-tym rokom prežíva najkrajších 10 rokov života.
9. Prihlášky:
do 25.3.2019 písomne na adresu : PhDr. Jozef Pavlík, MsÚ, Nábr. Jána
Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, č. t. 052/7167234, alebo na E - mail:
sport@msupoprad.sk ( prihl. obsahuje: meno, kategóriu, pracovisko,)
10. Účastnícky poplatok: 3,-€/osobu uhradený pri prezentácii, ktorý sa použije na organizačné,
technické a rozhodcovské zabezpečenie turnaja, príp. ak rozpočet dovolí tak
aj na drobné občerstvenie.
B. Technické ustanovenia
1. Účastníci:
2. Pravidlá:
3. Hrací systém:

môžu štartovať bez obmedzenia školskí pracovníci s trvalým pracovným
pomerom v školskej správe, škole alebo školskom zariadení.
hrá sa podľa pravidiel bedmintonu a tohto predpisu. Pravidlá je možné nájsť
na www.bedminton.sk .
systém sa určí podľa počtu prihlásených súťažiacich a párov. Pri vyššom
počte, účastníci odohrajú v dvojhrách i štvorhrách jeden rozšírený turnaj v
skupinách podľa počtu prihlásených pretekárov v jednotl. kategóriách
systémom každý s každým. Postup zo skupín a systém semifinálových a
finálových zápasov sa určí pri prezentácii.

4. Časový rozpis:

5. Ceny:

14,15 – 14,30 h prezentácia v priestoroch telocvične
14,30 h
žrebovanie turnaja
14,40 h
nástup a otvorenie turnaja
14,45 h
začiatky zápasov v dvojhrách
Poznámka:
štvorhra začne už v priebehu dvojhier a bude ju
koordinovať Mgr. Galajda podľa priebehu dvojhier
17.30 – 18,00 h vyhlásenie výsledkov
Diplomy, medaily a suveníry od mesta Poprad a prípadných sponzorov
Zvláštne ocenenia:
Cena útechy
Cena za najväčší objem pásu u mužov nad 40 r.
Cena za najkratšiu sukničku u žien do 35 r.
Cena za najoriginálnejší športový úbor

C. Rôzne ustanovenia
1. Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečie.
2. Dvojice do zmiešanej štvorhy sa môžu vytvoriť aj priamo na turnaji a dohlásiť počas prezentácie
alebo na začiatku turnaja.
3. Počas turnaja bude k dispozícií bufet, kde si bude možné zakúpiť pitný režim. Keďže o párky nebol
v minulosti dostatočný záujem, organizátori sa ešte rozhodnú či ponúknu v bufete aj stravu.
Obohatenie občerstvenia o vlastné výrobky (napr. kalorické bomby a LG koláče) nie je zakázané,
ba naopak vítané.
PhDr. Jozef Pavlík
predseda OR SAŠŠ

…........................................................................................................................................................
Prihláška
Na 6. ročník turnaja v bedmintone „Popradský lakeť 2019“ dňa 27. marca 2019 na počesť
Medzinárodného dňa učiteľov prihlasujem (prihlasujeme):
Dvojhra:
…............................................. kategória …...................... Pracovisko:..................................
…............................................. kategória …...................... Pracovisko:..................................
…............................................. kategória …...................... Pracovisko:..................................
Štvorhra:
…........................................... …........................................ Pracoviská: …................................
…........................................... …........................................ Pracoviská: …................................
Prihlasuje: …...................................

