
  

 

       

 
 
CENTRUM  VOĽNÉHO ČASU  RUŽOMBERKU  

 Číslo jednania :  Vybavuje :      Telefón / fax :  E-mail :   Ružomberok 
    40 / 2012   K.Bajtalová      044/ 4323415         cvcrbksport@gmail.com    27.1. 2012 
                                                              0903 682 488            
 

 
 

PROPOZÍCIE 
obvodného kola v gymnastickom štvorboji  žiačok a žiakov ZŠ 

 
   
 
VYHLASOVATEĽ : Ministerstvo školstva SR Bratislava  
ORGANIZÁTOR : z poverenia KŠÚ Žilina :    MÚ OŠaŠ  CVČ ELÁN  Ružomberok  
SPOLUORGANIZÁTOR : Riaditeľstvo ZŠ  Zarevúca  a TJ Sokol Ružomberok 
 
TERMÍN KONANIA : 29. marec  2012 
MIESTO KONANIA : telocvične ZŠ Bystrická cesta Ružomberok 
HODINA KONANIA : 7. 45 – 8. 15 hod.  - prezentácia pretekárov  
    8. 15 – 8.30 hod.   - porada vedúcich družstiev 
                 8. 30 – 8.40 hod.   - slávnostné otvorenie 
    8. 40 – 9.00 hod.   - rozcvičovanie  sa pretekárov 
                9.00 hod.   - začiatok pretekov          
                             14.30 hod.  - predpokladaný záver  ( 2. skupiny ) 
KATEGÓRIE  : „A“ – žiačky a žiaci  1.1. 2003  – 31.12.2005 
    „B“ – žiačky a žiaci 1.1. 2000  – 31.12.2002 
    „C“ – žiačky a žiaci 1.1. 1996  – 31.12.1999 
 
ÚČASŤ NA OK  : 5 členné družstvá dievčat a chlapcov v troch  vekových kategóriách  
 
DISCIPLÍNY  : „A“ kategória:  „B“ kategória:  „C“ kategória 
    1. AKROBACIA  AKROBACIA  AKROBACIA 
    2. PRESKOK  PRESKOK  PRESKOK 
    3. HRÁZDA  HRÁZDA       HRÁZDA 
    4. LAVIČKA – dievč. LAVIČKA –dievč.      LAVIČKA – dievč. 
        ČLNKOVÝ BEH – chl. ŠPLH NA TYČI – chl. ŠPLH NA TYČI – chl. 
 
HODNOTENIE  : výkony všetkých piatich členov družstva v každej disciplíne a kategórii sú bodované, 

do výsledku družstva sa započítavajú 4 najlepšie známky na každom náradí, všetci 
členovia družstva musia mať rovnaký cvičebný úbor 

PRIHLÁŠKY  : - písomne a osobne -  obsadenie  jednotlivých vekových kategórii, meno    
                                                   zodpovedného pedagóga  a počet dozorujúcich  - pomocníkov,  žiakov vyšších  

ročníkov /  najneskôr však  20. marca 2012 – po tomto termíne už prihlášky  
nebudú akceptované/ 
- organizátor na základe Vašich záväzných prihlášok do jednotlivých kategórií         
rozdelí  zúčastnené ZŠ na dve skupiny – 1. skupina do 11.00, druhá skupina od 
11.00  hod./ 

  - pri osobnej návšteve si hneď môžete prevziať  štartové kartičky pretekárov Vašich  
družstiev (možné prevzatie kartičiek do 27.3.), ktoré si môžete do termínu OK 
konania hneď  aj vypísať 

 
PODMIENKA ÚČASTI : - riadne vypísaná súpiska členov družstva obsahujúca : meno a priezvisko žiaka,  

dátum  narodenia, zodpovedného pedagóga a jeho pomocníkov, podpísaná a pečiatkou  
potvrdená riaditeľstvom školy – odovzdať pri prezentácii  

   - súpisky je nutné spracovať v školskom portále  podľa jednotlivých kategórií 
                                do 28. 3. 2012 
 



  

 

POISTENIE  : - účastníci gymnastického štvorboja štartujú na vlastné poistenie, musia mať so sebou  
kartu poistenca,  za zdravotný stav, za športovú spôsobilosť žiakov zodpovedá 
vysielajúce riaditeľstvo   ZŠ a  za bezpečnosť a dodržiavanie všetkých organizačných 
a bezpečnostných pokynov  organizátora a  vnútorného poriadku  ZŠ Zarevúca  ako 
spoluorganizátora  zodpovedá školou poverený  pedagóg a jeho pomocníci  zo ZŠ 

 
 
 
K POZORNOSTI všetkých učiteľov a trénerov gymnastického štvorboja  dávame webovú stránku Slovenskej 
gymnastickej federácie   www.sgf.sk – kde si  kliknete na“ GYMNASTIKA PRE VŠETKÝCH“ a ďalej si kliknete 
na „ŠTVORBOJ“. Tu sa Vám  zobrazí obsah zostáv 2011-12 a video s nahrávkami   jednotlivých disciplín.    
Môžete to byť pre Vás veľmi užitočné!!! 
 
RIADITEĽ PRETEKOV : p. Mgr. BOHMOVÁ Zdenka  - TJ SOKOL Ružomberok 
HLAVNÝ ROZHODCA : p. Mgr. ONDEČKOVÁ Veronika  - TJ SOKOL Ružomberok 
TAJOMNÍK PRETEKOV : p. Mgr. MACEKOVÁ Iveta  - CVČ Elán  Ružomberok 
TECH. ZABEZPEČENIE : p. Mgr. SVRČANOVÁ Katarína  - ZŠ Zarevúca Ružomberok 
    
ORGAN.PRACOVNÍCI : p. BAJTALOVÁ Katarína   - CVČ Elán Ružomberok 
    p. MRÁZOVÁ Michaela   - CVČ Elán Ružomberok 
    p. JUHÁSOVÁ Tatiana   - CVČ Elán Ružomberok 
    p. LABUDOVÁ Diana   - CVČ Elán Ružomberok 
 
ROZHODCOVIA : p. MALBEKEMOVÁ Daniela 
    p. Mgr. SZUNYOGOVÁ Eliška   
    p. Mgr. MOTYČÁKOVÁ Jarka  
    p. Mgr. JAKUŠOVÁ  Miroslava      
    p. ORAVCOVÁ Terézia 

p. ŽIŠTIAKOVÁ  Terézia 
    p. KULFÁNOVÁ Viera 
    p. Mgr. RAČEVOVÁ Danka 
    p. LUPTÁKOVÁ Zuzana 

p. LUPTÁKOVÁ Miroslava 
    p. MLYNÁRIKOVÁ Patrícia 
    p. Mgr. HALUŠKOVÁ Dana 
    p. ANTOL Adrián 

p. Mgr. UHRIKOVÁ Miroslava 
p. HOLKOVÁ Anna 
p. Mgr. POVAŽSKÁ Lýdia 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Katarína   B a j t a l o v á  v.r.          Mgr. Pavol  S v r č e k      v.r.  . 
OŠaTV CVČ Elán  Ružomberok       CVČ Elán  Ružomberok   


