Propozície
Športovej olympiády detí a mládeže mesta Poprad šport: atletika – najmladších žiakov

A. Všeobecné ustanovenia
1. Usporiadateľ:

Základná škola s materskou školou Dostojevského Poprad, v spolupráci s
CVČ Poprad
2. Termín:
31. máj 2019 piatok
3. Miesto:
atletická dráha v areáli ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad
4. Kategória:
najml. žiaci zákl. škôl mesta Poprad následovne
2. ročník nar. od 1.9.2010 do 31.12.2011.
3. ročník nar. od 1.9.2009 do 31.12.2010.
4. ročník nar. od 1.9.2008 do 31.12.2009.
5. ročník nar. od 1.9.2007 do 31.12.2008.
Výnimka: Za vyšší ročník ZŠ môžu súťažiť žiaci nižších ročníkov ZŠ.
5. Čestné predsedníctvo: PaedDr. Edita Pilárová - ved. odb. školstva, mládeže a športu MsÚ
Mgr. Vladimír Tobis - riaditeľ usporiadateľskej školy
Mgr. Lukáš Tóth - koordinátor ŠOMP a referent OŠMaŠ MsÚ
6. Hlavný rozhodca: Mgr. Vincent Seman
7. Tajomník turnaja: Mgr. Renáta Luptáková Inf.: 0905 859 047
8. Prihlášky:
(záväzná návratka) zasielajú školy do 23.5.2019 na adresu, alebo na email
usporiadateľskej školy: zsdostpp@gmail.com. Najneskôr do 28.5.2019 do
12,00 h. zašlú prihlásené školy usporiadateľskej škole povinne
v elektronickej podobe menovitú prihlášku, ktorá je prílohou propozícií.
Podpísanú riad. školy ju odovzdajú pri prezentácii! Pri prezentácii je možné
urobiť len mimoriadne odhlášky na priloženom tlačive!
B. Technické ustanovenia
1. Podmienky štartu:

družstvo školy tvorí max. 8 chlapcov a 8 dievčat po dvoch z každého
ročníka štúdia.
2. Kategórie a disciplíny: Všetci účastníci - beh na 50 metrov (z polovysokého štartu)
+ 2. ročník - skok z miesta
+ 3. ročník - hod plnou 1 kilogramovou loptou (autové hádzanie bez
prešľapu)
+ 4. ročník - hod kriketovou loptou (v hale - hod plnou loptou)
+ 5. ročník - skok z rozbehu do diaľky (merané z miesta odrazu)
+ každé družstvo dievčat a družstvo chlapcov zostaví po jednej štafete (zostavenej z ľubovoľných 4 účastníkov), ktorá pobeží 4 x 50m.
3. Pravidlá a bodovanie: Pri technických disciplínach majú účastníci 3 pokusy. Všetky 3 pokusy
sa zaznamenávajú. Účastníci nesmú pretekať v tretrách. Atletické
disciplíny sa riadia pravidlami atletiky a týmito propozíciami s ohľadom
na niektoré špecifické spresnenia. Táto súťaž nie je považovaná za
viacboj. Podľa výsledkov v jednotlivých kategóriách a disciplínach bude
zostavené poradie jednotlivcov. Do súťaže družstiev sa započíta len

4. Výstroj:
5. Protesty:
6. Ceny:
7. Rozhodcovia:

výsledok lepšieho pretekára v každej disciplíne a kategórii. Poradia
týchto bodujúcich členov družstiev a štafety sa sčítajú. Víťazí družstvo s
najnižším súčtom poradí. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje počet
umiestnení na prvých a ďalších miestach v jednotlivých kategóriách. V
súťaži škôl do súťaže o najšportovejšiu školu mesta Poprad je
hodnotená spoločne kategória chlapcov i dievčat počtom bodov od 16
dole (16, 14, 13, 12 atď.)
športové oblečenie a obuv nutné! Pre prípad drobného dažďa - vetrovka.
podať do 15 min. po skončení disciplíny, písomne do rúk hlavného
rozhodcu s vkladom 10,- €
pretekári na prvých 3 miestach obdržia diplomy a medaily.
organizátorská škola včas požiada listom školy o pomoc pri
rozhodcovskom zabezpečení niektorých disciplín podľa aktuálnej
situácie.

8. Časový rozpis:
8,00 - 8,15 h.

Príchod jednotlivých výprav a zhromaždenie na nádvorí školy
1. časť prezentácie - odovzdávanie prípadných odhlášok
8,25 h.
Nástup na atletickú dráhu.
8,30 h.
Slávnostné otvorenie.
8,40 – 8,55 h.
2. časť prezentácie odovzdávanie súpisiek, preberanie št. čísel,
odhlášky už nebude možné odovzdávať!!!
9,05 h.
50m D2 diaľka CH2 lopta CH3 kriketka CH4 diaľka CH5
10,00 h.
50m D3
10,20 h.
50m D4
10,40 h.
50m D5
11,00 h.
50m CH2 diaľka D2 lopta D3 kriketka D4 diaľka D5
11,35 h.
50m CH3
12,55 h.
50m CH4
12,15 h.
50m CH5
12,35 h.
štafety 4 x 50m
13,10 h.
vyhlásenie výsledkov
Traja pretekári s najrýchlejšími časmi postupujú do finále v behu na 50 m ktoré sa
pobeží hneď po rozbehoch v danej kategórii!
C. Rôzne ustanovenia
1. Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Usporiadateľ zabezpečí zdravotnícku
hliadku mladých SČK. Prípadné poistenie účastníkov jednotlivých kôl je v kompetencii a na
rozhodnutí vysielajúcej školy. Každý účastník musí mať preukaz poistenca.

Mgr. Vladimír Tobis v.r.
riaditeľ školy

Návratka
Naša škola .........................................................................................................
záväzne prihlasuje do súťaží v atletike najml. žiakov na Športovej olympiády detí a mládeže mesta
Poprad dňa 31. 5. 2019

družstvo najmladších žiačok

áno / nie

družstvo najmladších žiakov

áno / nie

Kontakt na vedúceho družstva: .................................................................................................
Presnú prihlášku v podobe súpisky zašleme elektronicky usporiadateľskej škole do 28.5.2019 do
12,00 h. a v písomnej podobe odovzdáme pri prezentácii.

V Poprade dňa:

Pečiatka a podpis riad. školy

Návratku je potrebné zaslať usporiadateľskej škole do 23.5.2019.

