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P R O P O Z Í C I E 
OKRESNÉHO   KOLA   V   ATLETIKE   ŽIAČOK   A   ŽIAKOV  ZŠ 

 
 
VYHLASOVATEĽ :  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu   SR   v Bratislave 
ORGANIZÁTOR :  z poverenia OÚ-OŠ v Žiline organizuje  CVČ Elán -  OŠaTV  v  Ružomberku 
 
SPOLUORGANIZÁTORI :  Katolícka univerzita - Katedra TV Ružomberok   

Atletický klub Ružomberok 
Riaditeľstvo ZŠ Zarevúca  Ružomberok 

 

TERMÍN KONANIA:   29.  máj   2018  -  utorok 
MIESTO KONANIA:   športový areál ZŠ Zarevúca Ružomberok  

HODINA KONANIA:   7.45 hod.   –  8.30 hod. prezentácia 
                    8.30 hod. porada vedúcich družstiev 
          8.45 hod.  slávnostné otvorenie OK 
          9.00 hod.     začiatok a priebeh pretekov 
 

ÚČASŤ NA OK :   žiaci a žiačky ZŠ nar. 1. 1. 2002 – 31. 12. 2010 

- za školu môže štartovať len jedno družstvo v jednej kategórii zložené maximálne z desiatich  
  pretekárov   / družstvo  dievčat  a družstvo  chlapcov / 

 

PRIHLÁŠKY :  - bezpodmienečne prosím doručiť alebo poslať mailom do CVČ Elán najneskôr  však  
23 . 5. 2018  na predpísanom tlačive – viď  príloha propozícií   

   PO TOMTO TERMÍNE UŽ PRIHLÁŠKY NEBUDEM  AKCEPTOVAŤ  ! 

   NA PREZENTÁCII JE NUTNÉ ODOVZDAŤ SÚPISKU ZO ŠKOLSKÉHO PORTÁLU ! 
 
DISCIPLÍNY :   žiačky : 60 m, 300 m, 800 m, skok do diaľky, skok do výšky,  hod kriketovou loptičkou  150 g , vrh guľou 3 kg,  štafeta 4x60 m 
      

žiaci :    60m, 300 m, 1000 m, skok do diaľky, skok do výšky,  hod kriketovou loptičkou  150 g,  vrh guľou 4 kg, štafeta 4x60 m 
 

                 HODNOTENIE :  - v jednej disciplíne sa zarátavajú výkony dvoch najlepších z družstva,  pričom jeden pretekár môže štartovať najviac     
   v dvoch disciplínach  a v  štafete 

 
POISTENIE :                               - každý účastník štartuje na vlastné poistenie, za zdravotnú spôsobilosť  a telesnú   zdatnosť žiakov zodpovedá    
                                                      vysielajúca škola – každý pretekár  musí mať pri sebe kartu poistenca 
   - za dodržiavanie BOZ a dodržiavanie vnútorného poriadku ZŠ Zarevúca Ružomberok a dodržiavanie         
                                                      bezpečnostných pokynov organizátora – zodpovedá riaditeľstvom  poverený pedagóg 
 
OBMEDZENIA :                        - v jednotlivých disciplínach môžu za školu štartovať  maximálne traja žiaci 
                  - všetky behy sa bežia ako finálové ( v behu na 60 m sa beží finále iba v prípade, ak  dvaja  alebo viacerí pretekári  
                                                     dosiahnu rovnaký čas - platí iba   v prípade určenia poradia na prvých troch miestach) 
                  - v technických disciplínach majú pretekári tri pokusy 
 
RÔZNE :    1. organizátori a usporiadatelia nezodpovedajú za stratu osobných  vecí dievčat   
                                                                     a chlapcov, preto ich prosíme upozorniť, aby si so sebou  nebrali žiadne cennosti  

2. šatne sú v obmedzenom množstve, preto  odporúčame,  aby žiaci prišli  už v športovom oblečení 
   3. rozcvičovanie je povolené len mimo plochy atletickej dráhy 
 
POSTUP NA KK :   - víťazné družstvo každej kategórie a najlepší jednotlivci, ak nie sú členmi  postupujúcich družstiev ( netýka sa to štafiet) 
  
CESTOVNÉ :                    - cestovné súťažiacim hradí vysielajúca škola  
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RIADITEĽ PRETEKU :   Mgr. Lazar Michal  - riaditeľ  ZŠ Zarevúca Ružomberok 
 
TECH. ZABEZPEČENIE :   p. Maceková Iveta  - CVČ Elán Ružomberok 
       
 
PRÍPRAVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU :  Dr. Krška  Peter  - KU - Katedra TV  
     Mgr. Huťková  Dagmar - ZŠ Zarevúca 
 
 ROZHODCOVIA :    Dr. Krška Peter   - KU - Katedra TV   behy  (60,300,800,1000 a štafeta) 

Ing. Mláka Jozef  - Atletický klub     -//- 
p. Valent Ladislav  - Atletický klub  -//- 

     Mgr. Ondrejka František  - Atletický klub  -//- 
     Mgr. Ondrejka Miroslav - ZŠ s MŠ Lipt. Teplá -//- 
     Mgr. Jozef Kmeť  - ZŠ s MŠ Ľubochňa -//- 
     Mgr. Pavol Svrček  - CVČ Elán  -//- 
           

Mgr. Mihálik Martin  - ZŠ s MŠ Lipt. Lúžna skok do diaľky  
Mgr. Veľký Jaroslav - ZŠ Klačno   -//- 
 
Mgr. Kordíková Ľubica - uč. na dôchodku  hod kriketovou loptičkou 
Mgr. Strelka Lukáš  - ZŠ Klačno  -//-    

   
Mgr. Svrčanová Katarína - ZŠ Zarevúca  skok do výšky 

     Mgr. Bobáková Janka - ZŠ s MŠ Lipt. Osada    -//- 
     
     Mgr. Tabak Martin  - ZŠ Bystrická cesta vrh guľou 
     Mgr. Popovič Alojz  - ZŠ Lúčky  -//- 
 
 
 
POČTÁRSKA  KOMISIA :   Mgr. Tesarovičová Michaela - CVČ Elán Ružomberok 
     Ing. Juhásová Tatiana - CVČ Elán Ružomberok 
     Ing. Mláka Jozef  - Atletický klub 
 
 
 

POZNÁMKA : - prosím uvedených rozhodcov, aby mi vypísali a najneskôr do 23.5. 2018 poslali 
tlačivo s osobnými údajmi na spracovanie Dohody o vykonaní práce – viď prílohu 

  
- v prípade, že nebudete môcť rozhodovať, dajte mi včas vedieť, aby som 
zabezpečila za vás náhradu   

 
 
KRAJSKÉ KOLO :   Krajské kolo sa uskutoční  8.  6.  2018 v Rabči  okres  Námestovo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iveta Maceková   v.r.          Mgr. Pavol  Svrček  v.r.          
OŠaTV CVČ Elán Ružomberok       riaditeľ CVČ Elán Ružomberok   
      
 

 
 
 

 


