PROPOZÍCIE
OKRESNÉHO KOLA V 4-BOJI MLADŠÍCH ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ
pre školský rok 2021/2022
Vyhlasovateľ:
Organizátor :

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Z poverenia Regionálneho úradu školskej správy v Nitre
Základná škola J. Hollého, Ul. Hollého 1950/48, Šaľa

Termín a miesto:

19.5.2022 (štvrtok)
Štadión ZŠ Jána Hollého Šaľa, ul. Hollého 48
Mladší žiaci — základné školy 2. stupeň — žiaci 5., 6. a 7. tried a
príslušné ročníky viacročných gymnázií.
Mladšie žiačky — základné školy 2. stupeň — žiačky 5., 6. a 7. tried
a príslušné ročníky viacročných gymnázií.
 Pre účasť žiaka a žiačky v súťaži je nutné splniť nasledujúce
dve podmienky: - musí byť žiakom 5., 6. alebo 7. triedy ZŠ
alebo príslušných ročníkov viacročných gymnázií, - žiaci
musia byť narodení v roku 2008 alebo mladší. Obe
podmienky musia byť splnené súčasne.
 Za školu môže nastúpiť najviac 5 pretekárov v kategórii.

Kategórie:

Obmedzenie
štartu:

Podmienka
účasti:

 Riadne a včas:
a) Prihlásiť sa cez www.sutaze.skolskysport.sk - vložiť súpisku.
b) Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli
http://statistika.atletika.sk/kalendar do termínu: 17.5.2022 do 23:59
Prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované.

Disciplíny:

Prezentácia:

Funkcionári:
Športovo technické pokyny
a hodnotenie:

Každá žiačka/ každý žiak uvedený na súpiske danej školy je povinný
na vyžiadanie pri prezentácii predložiť originál preukazu poistenca.
4-boj mladší žiaci: 60m, skok do diaI'ky, hod raketkou Nerf Vortex,
1000m
4-boj mladšie žiačky: 60m, skok do dial'ky, hod raketkou Nerf Vortex,
600m
19.5.2022 od 7,45 hod. do 8,30 hod. v mieste konania podujatia
Pri prezentácii odovzdať :
a) Súpisku s uvedením mena, priezviska dátumom narodenia,
označením čísla dresu, vytlačenú z www.sutaze.skolskysport.sk,
a podpísanú vedením školy.
Riaditeľ pretekov: Mgr. Ján Minár
Vedúci rozhodca: PaedDr. Róbert Mittermayer
 Výkony jednotlivcov sú bodované na základe bodového zisku
určené poradím na prvých 20 miestach v každej disciplíne.
Konečné hodnotenie tvorí súčet bodov podľa umiestnení v
jednotlivých disciplínach. Bodovanie v každej disciplíne: 1.miesto
=20b, 2.miesto =19b, 3.miesto =18b, …. 20.miesto = 1b,
21.miesto – xx.miesto = 0b )
 Jeden súťažiaci môže získať maximálne 80bodov.
 Musí absolvovať všetky 4 disciplíny (hod Nerf Vortexom, 60m,
skok do diaľky, 600m - žiačky/ 1000m – žiaci)
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Postupový kľúč:
Úhrada:
Ceny:
Poistenie:

Iné:

Upozornenie:

Poznámka:

V prípade bodovej rovnosti vyhráva jednotlivec, ktorý mal lepšie
celkové umiestnenie v jednotlivých disciplínach (t.j. dosiahol viac
1.miest, príp. 2. miest, atď.) Ak aj napriek tomu nie je možné určiť
víťazného jednotlivca, rozhodovať bude dosiahnutý čas v
disciplíne 60m. Vo všetkých kolách súťaže majú pretekári v
disciplínach skok do diaľky a hod raketkou Nerf Vortex štyri
súťažné pokusy z ktorých sa najlepší pokus počíta do celkového
hodnotenia.
Do krajského finále postupujú prví traja jednotlivci z okresného kola v
každej kategórií. Do republikového finále postupujú prví traja
jednotlivci z krajských kôl.
na vlastné náklady. Občerstvenie zabezpečí organizátor.
Prví traja v kategórii získajú medailu a diplom
Účastníci štartujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník
musí mať so sebou preukaz poistenca. Za bezpečnosť a zdravotnú
spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za dodržiavanie
organizačných pokynov ku súťaži zodpovedá poverený pedagóg
vysielajúcej školy.
 Školská športová súťaž sa v čase pandemickej situácie
organizuje v zmysle nariadení ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam
hromadných
podujatí.
Viac
info
na:
https://www.minedu.sk/sport-a-covid-19/
 Priniesť
tlačivá
bezpríznakovosti,
ktoré
sú
žiaci
a sprevádzajúci pedagógovia povinní predložiť vyplnené
a podpísané pri vstupe do priestorov školy.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú
zmenu organizátor oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich. Za
odložené veci organizátor nezodpovedá! Pri neospravedlnenej
neúčasti (družstva), je organizátor oprávnený požadovať úhradu
vynaložených nákladov.
 Vysielajúca škola zabezpečí jedného rozhodcu.
 Na tartanovom povrchu sa môžu používať iba tretry s dĺžkou
klincov najviac 6 mm

Kontaktná osoba:

PaedDr. Róbert Mittermayer,
mittermayer@atletika.sk

Časový program:
9.15 h
Otvorenie
9.20 h
60 m žiaci
9.45 h
hod raketkou žiaci
10.30 h
60 m žiačky
10.55 h
hod raketkou žiačky
11.30 h
1000 m žiaci
11.45 h
600 m žiačky

Ing. Ľudmila Šimalová, v. r.

riaditeľka RUŠS

9.20 h
10.30 h

mob:

0908481230,

e-mail:

diaľka žiačky
diaľka žiaci

Mgr. Ján Minár, v. r.

riaditeľ školy
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Postup na prihlasovanie:
1. Otvoriť stránku http://statistika.atletika.sk/kalendar
2. Vyhľadať v kalendári podujatie a kliknúť na „Prihláška“

3. Otvorí sa Vám nové okno :

4. Za svoju školu si vytvoríte konto,
kliknutím sem:

5. Vyplniť všetky okienka. Pamätať si mail a heslo, budete ich potrebovať do budúcnosti pri dohlásení alebo
zmene pretekárov na dané podujatie.
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