Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica
Č.j.: 116 -M/2013/PB

PROPOZÍCIE
obvodného kola žiakov a žiačok základných škôl a OG
v gymnastickom štvorboji pre školský rok 2012/2013
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ:

Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica,
ZŠ JGT Gaštanová 12, Banská Bystrica.

Technické prevedenie: telocvičňa ZŠ JGT Gaštanová 12, Banská Bystrica.
Termín:

27.03. 2013 /streda/

Kategórie, dátum konania:
27.3. 2013 /streda/ – Kategória A
Družstvá chlapcov a dievčat (dátum narodenia 01.01.2004 – 31.12.2006).
Časový rozpis: 8:00 – 8:20 prezentácia,
8:20 – 8:30 inštruktáž BOZP a organizačné pokyny,
8:30 – 9:00 rozcvičenie,
9:00 – 10:30 súťaž,
10:30 – vyhodnotenie a predpokladaný koniec súťaže.
27.3. 2013 /streda /– Kategória B
Družstvá chlapcov a dievčat (dátum narodenia 01.01.2001 – 31.12.2003).
Časový rozpis: 10:00 – 10:30 prezentácia,
10:30 – 10:40 inštruktáž BOZP a organizačné pokyny,
10:40 – 11:00 rozcvičenie,
11:00 – 13:30 súťaž,
14:00 – vyhodnotenie a predpokladaný koniec súťaže.
Disciplíny:
Kategória A – akrobacia, preskok, hrazda,
dievčatá – lavička, chlapci – člnkový beh.
Kategória B - akrobacia, preskok, hrazda,
dievčatá – lavička, chlapci – šplh na tyči.
Obsah disciplín: Zostavy sú zverejnené na internete:
http://www.sgf.sk/dload/gpv_4boj_obsah.pdf
Hodnotenie: Družstvo tvorí 5 členov. Súťažia všetci 5 členovia družstva vo všetkých
disciplínach, všetky výkony sú bodované. Do výsledku družstva sa započítavajú
4 najlepšie známky na každom náradí.
Činovníci:

tajomník súťaže : Mgr. Pavol Babic,
riaditeľ súťaže
: Mgr. Richard Vrbovský,
administrátor súťaže: Mgr. Valária Murgašová,
hlavný rozhodca : Mgr. Milan Supek.

Účasť a jej podmienky:
 všetci členovia družstva musia mať rovnaký cvičebný úbor,
 každý účastník súťaže je povinný mať so sebou originál preukazu poistenca,
 náležitosťou družstva je súpiska družstva s názvom školy, menami a priezviskami
členov družstva, ich dátumom narodenia, menom a priezviskom vedúceho družstva,
potvrdená riaditeľom školy. Súpisku spracujte pre každú kategóriu zvlášť.
Potvrdenú súpisku zasielajte najneskôr do 20.03.2013 (streda) na adresu:
Mgr. Valéria Murgašová, ZŠ JGT Gaštanová 12 Banská Bystrica
(valeriamurgasova@gmail.com).
Súpisku je potrebné tiež vložiť na portál www.skolskysport.sk najneskôr do 20.03. 2013.
Úhrada: Školy sa súťaže zúčastňujú na vlastné náklady.
Stravné účastníkov súťaže je na vlastné náklady.
Ceny:

Prvé tri družstvá obdržia diplomy, členovia družstva na prvom mieste získajú
medaile.

Rôzne:

Za zdravotný stav, bezpečnosť a ochranu zdravia, ako aj poistenie súťažiacich
zodpovedá vysielajúca škola.
Vysielajúca škola zodpovedá v plnej miere za bezpečnosť a ochranu zdravia
účastníkov od okamihu odchodu z miesta zrazu až po prezentáciu a
tiež počas súťaže mimo priestorov telocvične. Organizátor súťaže stráca
zodpovednosť za účastníkov po skončení súťaže, ktorej časový rozpis je
v propozíciách uvedený. Zároveň žiaci musia v plnej miere rešpektovať
pokyny organizátorov súťaže, s ktorými sa oboznámia pred jej začiatkom.
Za odložené veci v priestoroch šatní usporiadateľ nezodpovedá.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Čakacia doba: do 5 minút po ukončení prezentácie.
Protesty:

podáva vedúci družstva písomne, do 15 minút po ukončení súťaže
tajomníkovi súťaže, s vkladom 10 EUR.

Postup:

prvé dve družstvá s najvyšším počtom bodov v každej kategórii postupujú do
krajského kola.

Poznámka:

prípadnú neúčasť školy na súťaži oznámte vopred tajomníkovi súťaže
(Mgr. Pavlovi Babicovi:  0908 938 283, e-mail: palobabic@gmail.com).

Banská Bystrica 07.03. 2013

Mgr. Pavol Babic v.r.
tajomník súťaže

Mgr. Richard Vrbovský v.r.
riaditeľ CVČ

