Mesto Dolný Kubín , Olympijsky klub Orava,
ZŠ Martina Kukučína D. Kubín a TJ Orava Dolný Kubín,
usporiadajú
IV. ročník

Jarnej ceny vo vrhu guľou v hale
Miesto :

Telocvičňa ZŠ M. Kukučína v D. Kubíne

Deň :

19.03.2019 utorok o 10,00 hod.

Riaditeľ :

Mgr. Katarína Števonková, riaditeľka školy

Hlavný rozhodca :

PaedDr. Ján Pečeňák

Rozhodcovia :

TJ Orava Dolný Kubín

Tajomník :

Mgr. Tatiana Žáčiková, Vladimír Chovanec

Tech. zabezpečenie:

Ing. Štefan Belvončík

Štartujú :

žiačky a žiaci ZŠ v meste a okrese Dolný Kubín po kategóriách:
1. prípravka chlapci a dievčatá ročník narodenia 2008 a mladší
2. mladšie žiactvo

ročník narodenia

2006-2007

3. Staršie žiactvo

ročník narodenia

2004-2005

a žiačky a žiaci športových tried ZŠ M. Kukučína
Každá škola vyšle po dvoch pretekárov z každej kategórie to je 12 pri
plnom počte pretekárov

Prihlášky :

mailom na adresu: tana.zacikova@gmail.com do 15.3.2019 do 18,00 hod.
v tvare priezvisko, meno, dátum narodenia a vysielajúca škola

Prezentácia :

v čase od 9:30 do 10,00 hod v telocvični školy M. Kukučína

Ceny :

Prví traja v každej kategórii diplom a medaila, víťazi + vec. Cenu po skončení
súťaže danej kategórie

Tech. ustanovenie:

Každý pretekár má 3 pokusy a prvých osem v danej kategórii ďalšie 3 pokusy
Vrhá sa z dreveného kruhu podľa pravidiel atletiky so zarážacím brvnom
halovými guľami na žinenkový podklad

Hmotnosti gúľ:

Súťaž podporili :

2 kg

prípravka a mladšie žiačky

3 kg

mladší žiaci a staršie žiačky

4 kg

starší žiaci

Mesto Dolný Kubín, Olympijsky klub Orava, 5K company
PAPŠO IT Váš partner, Ján Chylka, reštaurácia Kopačka.

Výsledky :

Upozornenie :

Po spracovaní budú zaslané mailom na prihlasovacie maily škôl

- každý pretekár a pohybuje sa v priestoroch telocvične na vlastné
riziko, usporiadateľ nezodpovedá za prípadné úrazy
- usporiadateľ nezodpovedá sa stratu osobných vecí a cenností
- pre vstup do telocvične treba prezuvky (pretekári a návštevníci)
- preteká sa v športovom úbore a vo vhodnej športovej obuvi
- pretek bude rozhodovaný v zmysle pravidiel atletiky a týchto propozícií
-vrhá sa certifikovanými halovými guľami na žinenkový podklad

Mgr. Tatiana Žáčiková
tajomník preteku

Ing. Michal Švento
vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu

Mgr. Katarína Števonková
riaditeľ preteku

