Okresný úrad odbor školstva Prešov, Školský úrad Poprad,
Základná škola s Materskou školou , Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

Propozície
okresného kola v cezpoľnom behu žiakov ZŠ
v šk. r. 2019/2020
A) Všeobecné ustanovenia
1. Vyhlasovateľ:
2. Organizátor:
3. Termín:
4. Miesto:
5. Prezentácia:
6. Riaditeľ pretekov:
7. Hlavný rozhodca:
8. Tajomník pretekov:
9. Štartujú :
10. Prihlášky:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
ZŠ s MŠ, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
26. september 2019
Areál školy
8,00 h – 9,00 h
Otvorenie o 9,30 h.
Prvý štart o 9,45 h.
Mgr. Ondrej Balogh, riaditeľ organizátorskej školy
Mgr. Miroslava Paliderová
Mgr.Dušan Melo
žiaci a žiačky ZŠ nar. 01.01.2004 - 31.12.2012
školy vložia povinne súpisky svojich žiakov na www.skolskysport.sk
najneskôr do 20.9.2019, zároveň zašlú menovité prihlášky v exceli alebo na
známom tlačive „zoznam účastníkov - prihláška“ do 20.9.2019 povinne
elektronickou poštou na adresu: zsdsmokovec@gmail.com kvôli
spracovaniu štartových listín info 4422595(škola), 0904259237(Paliderová)

11. Ekonomické zabezpečenie:
Cestovné náklady hradí vysielajúca škola. Ostatné náklady hradí
organizátorská škola na základe dohody s OÚ OŠ Prešov. V občerstvení len
pitný režim.
B) Technické ustanovenia
1. Pravidlá:

súťaží sa podľa pravidiel atletiky a tohto rozpisu. Súťažia trojčlenné družstvá,
poradie družstiev sa určuje súčtom umiestnení prvých dvoch pretekárov z
družstva v cieli. V prípade zhodného počtu bodov o poradí rozhoduje
umiestnenie tretieho pretekára z družstva. Neoficiálne sú hodnotení aj
jednotlivci.
2. Dĺžka tratí:
žiačky ZŠ: 1 - 1,5 km žiaci ZŠ: 2 - 3 km
3. Protesty:
podáva vedúci družstva do 15 min. po zverejnení výsledkov do rúk hlavného
rozhodcu, s vkladom 10 €
4. Podmienky účasti: súpiska družstva vytlačená z www.skolskysport.sk , podpísaná riaditeľom
školy, ktorú odovzdá vedúci družstva pri prezentácii! Škola, ktorá si tieto
náležitosti nesplní, nebude pripustená do súťaže.
5. Spôsob štartu:
hromadný po vyznačenej trati.
6. Ceny:
pretekári na prvých troch miestach vo všetkých kategóriách získajú diplom
a víťazné družstvá pohár.
7. Postup:
do krajského kola, ktoré sa uskutoční 8.10.2019 v Starej Ľubovni, postupujú
víťazné družstvá dievčat a chlapcov a víťazní jednotlivci, ak títo nie sú členmi
víťazných družstiev.

C)

Rôzne ustanovenia

1.
Za zdravotný stav pretekárov zodpovedá vysielajúca škola. Súťažiaci štartujú na vlastnú
zodpovednosť. Každý účastník musí mať so sebou preukaz poistenca! Organizátorská škola
zabezpečiť zdrav. hliadku, ak sa jej to nepodarí, zabezpečí lekárničku. Prípadné poistenie účastníkov je
v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy.
2.

Časový rozpis:

Prezentácia a obhliadka trate

800 _ 900

Porada vedúcich družstiev

915

Otvorenie

930

Štart jednotlivých kategórií

945

Vyhlásenie výsledkov

1130

Kategória
žiačky
žiaci

Čas štartu
945
1020

Počet kôl
1
1

Dĺžka trate
1,5 km
3 km

V Dolnom Smokovci 9.09.2019

Mgr. Ondrej Balogh v.r.
riaditeľ školy

Mgr. Lukáš Tóth v.r.
predseda odb. komisie OÚ OŠ
pre šp. súťaže žiakov v okrese Poprad

