KALOKAGATIA – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Strelecká 1, 917 01 TRNAVA
033/3236695 - riaditeľ
033/3236695 - fax
033/3236696 - zástupkyňa riaditeľa
033/3236697 - pedagogické oddelenie
033/3236694 - hospodárske oddelenie
e-mail: cvc.kalokagatia@gmail.com, web: http://cvc.trnava.sk, IČO: 00350052

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ TRNAVSKÉHO KRAJA
V ATLETIKE
žiakov a žiačok základných škôl
školský rok 2014/2015
Vyhlasovateľ :

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Spoluvyhlasovateľ : Slovenská asociácia športu na školách
Usporiadateľ :

Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave

Termín :

3. júna 2015 o 1000 h.

Miesto :

Športový areál – Mestský atletický štadión A. Hajmássyho, Hajdóczyho

ul. Trnava
Kategórie :

Žiaci a žiačky ZŠ narodení po 1. 1. 1999 a mladší

Účastníci :

Víťazné družstvá a víťazní jednotlivci, ak nie sú členmi postupujúcich
družstiev z okresných kôl (neplatí pre štafety)

Prihlášky :

Prostredníctvom školského športového portálu www.skolskysport.sk
najneskôr do 29. mája 2015!
Podmienkou účasti je súpiska vložená v systéme školského športového
portálu a prihláška. Ak nebudú splnené tieto podmienky, škola nemôže
štartovať.

Upozornenie :

Informácie :

Kalokagatia – centrum voľného času, Strelecká 1, 91701 Trnava
cvc.kalokagatia@gmail.com, tel. 033/3236-697

Prezentácia :

od 800 do 900 h. v mieste konania podujatia
od 900 h. porada vedúcich
od 945 h. – OTVORENIE
Súpiska vytlačená zo školského portálu – obsahujúca meno, priezvisko
a dátum narodenia potvrdená riaditeľom vysielajúcej školy. Prihlášky
sa nachádzajú v prílohe.

Podmienka účasti :

Systém súťaže :

Súťaží sa podľa pravidiel atletiky a tohto rozpisu. Súťažia družstvá
s max. počtom 10 pretekárov. V jednej disciplíne môžu štartovať traja
pretekári, pričom sa započítavajú výkony dvoch najlepších z družstva.
Jeden pretekár môže štartovať najviac v dvoch disciplínach a štafete.
Družstvá sa hodnotia podľa bodovacích tabuliek, jednotlivci na základe
umiestnenia.

Hodnotenie škôl :

Družstvám sa započítajú v jednotlivých disciplínach 2 najlepšie výkony
jednotlivcov a 1 štafety, ktoré sa hodnotia podľa bodovacích tabuliek.
Poradie družstva sa určí podľa súčtu bodov získaných v jednotlivých
disciplínach, zvlášť pre každú kategóriu.

Družstvá sú hodnotené podľa bodovacích tabuliek, jednotlivci na
základe umiestnenia. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých
družstiev, o poradí rozhoduje bodovo najlepší individuálny výkon.
Disciplíny :

Námietky :
Postup :

Chlapci – beh na 60 m, 300 m, 1000 m, skok do diaľky, skok do výšky,
hod kriketovou loptičkou (150 g), vrh guľou (4 kg), štafeta 4 x 60 m.
Dievčatá – beh na 60 m, 300 m, 800 m, skok do diaľky, skok do výšky,
hod kriketovou loptičkou (150 g), vrh guľou (3 kg), štafeta 4 x 60 m.
Písomne do 15 minút po skončení zápasu s vkladom 5 €.
Víťazné družstvá a víťazní jednotlivci, ak nie sú členmi víťazných
družstiev, postupujú na Školské majstrovstvá Slovenska (netýka
sa to štafiet).

Hlavný rozhodca pretekov : Ľudmila HLAVÁČKOVÁ
Riaditeľ pretekov :

Mgr. Oľga HAJMÁSSYOVÁ

Poistenie :

Každý účastník je povinný mať so sebou preukaz poistenca
a štartuje na vlastné zdravotné poistenie.

Poznámka :

Usporiadateľ nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.
Dozor zabezpečujú vedúci družstiev z jednotlivých okresov.
Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

Upozornenie :

Tretry môžu mať maximálne 6 mm dlhé klince, súťaží sa na
umelom conipurovom povrchu.

ČASOVÝ ROZPIS
1000

60m rozbehy D

1015

60m rozbehy CH

1030

800m D

1045

1000m CH

1100

60m finále D

1110

60m finále CH

1120

300m D

1145

300m CH

1200

štafeta 4 x 60m D

1210

štafeta 4 x 60m CH

Kriket CH

Guľa D

Výška CH + Diaľka D

1100 Kriket
D

1100 Guľa
CH

1100 Výška D + Diaľka
CH

1300 VYHLÁSENIE
VÝSLEDKOV
Ing. Edita ANTALOVÁ
zastupujúca vedúca odboru školstva OÚ

Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K – CVČ

PRIHLÁŠKA
Dievčatá
Disciplína

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Škola

60 m

300 m

800 m

výška

diaľka

Guľa
3kg
Kriket
150g
štafeta
4x60 m

Vedúci družstva : ................................................................................... kontakt :
......................................................

Podpis a pečiatka školy

Výkon

PRIHLÁŠKA
Chlapci
Disciplína

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Škola

60 m

300 m

1000 m

výška

diaľka

Guľa
4kg
Kriket
150g
štafeta
4x60 m

Vedúci družstva : ................................................................................... kontakt :
......................................................

Podpis a pečiatka školy

Výkon

