Olympijský festival detí Mesta
Banská Bystrica
POKYNY
I. Úvod
Jednou z ambícií banskobystrickej samosprávy je rozvoj športových aktivít detí a mládeže. Cieľom
Olympijského festivalu detí Mesta Banská Bystrica je formovanie trvalého vzťahu detí a mládeže k
športu, zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov do súťaží, spojenie športu s olympijskou výchovou
a prehlbovanie olympijskej myšlienky u žiakov od najnižších ročníkov.
.

II. Všeobecné ustanovenia
Organizátorom Olympijského festivalu detí Mesta Banská Bystrica ďalej len „OFDM“ je Mesto
Banská Bystrica v spolupráci s Centrom voľného času Havranské 9, ZŠ Golianova 8, ZŠ
Ďumbierska 17 , Olympijským klubom v Banskej Bystrici a AŠPV Bratislava
V OFDM súťažia základné školy a je organizovaný pre žiakov I. stupňa a žiakov II. stupňa ZŠ.
Účasť škôl je dobrovoľná.
Organizačný výbor: Mgr. Miroslava Jančová, PaedDr. Peter Zlevský,
Mgr. Katarína Striešová, Mgr. Pavol Babic

III. Súťažné obvody I. stupňa ZŠ
OFDM pre žiakov

I. stupňa základných škôl na území mesta
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sa uskutoční podľa pokynov
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organizačných výborov jednotlivých súťažných obvodov. I. obvod Mesto Banská Bystrica –
podujatie sa v športovom areáli na ZŠ Golianova ( termín ešte nie je určený ) a II. obvod Sásová
– podujatie sa uskutoční v športovom areáli ZŠ Ďumbierska ul. 17 v rámci súťaží Sásovského
trojboja s termínom konania 4. mája 2016 .
A/ odporúčané súťažné disciplíny I. stupeň – ročníky 1. - 4.:
a/ atletika
 beh na 50 m

– 4 kategórie – I. a II. ročník dievčatá, chlapci,
III. a IV. ročník dievčatá, chlapci,
 skok do diaľky (z miesta ) - 4 kategórie – I. a II. ročník dievčatá, chlapci,
III. a IV. ročník dievčatá, chlapci,
na každú atletickú disciplínu môže škola postaviť dvoch žiakov a dve žiačky
b/ vybíjaná – dievčatá
c/ minifutbal - chlapci

IV. Súťažný obvod II. stupeň ZŠ
Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica ďalej len „OFDM“ pre II. stupeň žiakov základných
škôl sa uskutoční dňa 25. mája 2016 v športovom areáli Základnej školy na Golianovej ulici 8 v
Banskej Bystrici. Vyhodnotenie OFDM sa uskutoční počas trvania športového dňa v športovom
areáli pri ZŠ Golianova priebežne po skončení jednotlivých disciplín a v zmysle vydaných pokynov.
B/ súťažné disciplíny - ročníky 5. - 9.:
a / atletika
 beh na 60 m
 beh na 800 m
 štafetový beh 4 x 250 m
 skok do diaľky
na každú atletickú disciplínu môže škola postaviť dvoch žiakov a dve žiačky, štafetového
behu sa musia zúčastniť minimálne dve dievčatá
b/ basketbal – dievčatá, súťažné družstvo zložené zo žiačok 8. a 9. ročníka
c/ vybíjaná – dievčatá, súťažné družstvo zložené zo žiačok 5. až 7. ročníka
d/ futbal – chlapci, súťažné družstvo zložené zo žiakov 5. až 7. ročníka
e/ floorbal – chlapci, súťažné družstvo zložené zo žiakov 8. a 9. ročníka
v kolektívnych disciplínach sa môže súťaže zúčastniť max. 12 hráčov

V. Účasť
Do každej vyhlásenej disciplíny OFDM má škola právo postaviť jedno družstvo a jednotlivcov
v zložení podľa propozícií každej disciplíny. Odporúčame, aby žiaci, ktorí sú zapojení do
kolektívnych disciplín, súčasne neštartovali v iných kolektívnych disciplínach a v disciplínach pre
jednotlivcov (súťažné disciplíny sa môžu prelínať a v prípade nedostavenia sa v stanovenom čase
na štart alebo začiatok zápasu bude súťažiaci diskvalifikovaný!).
Záväzné prihlášky na súťažné disciplíny je potrebné zaslať do 3. mája 2016 elektronicky
pre I. stupeň ZŠ:
riaditeľ ZŠ Golianova ul. 8
- email: zsgolianova@gmail.com
riaditeľ ZŠ Ďumbierska ul. 17 - email: patrikferianc@gmail.com,
katarinastriesova@centrum.sk
pre II. stupeň ZŠ:
zaslať na adresu dana.cibulkova@banskabystrica.sk
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bližšie Informácie Vám poskytne Dana Cibuľková na tel. čísle 048/4330 523, 0917 505 925

VI. Propozície
Propozície budú spracované na každú disciplínu samostatne po doručení záväzných prihlášok.

VII. Hodnotenie jednotlivých disciplín
V každej disciplíne a kategórii sa hodnotenie bude uskutočňovať podľa propozícií vydaných
k súťažnej disciplíne. V každej disciplíne budú ocenení súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. až 3.
mieste, oceňovanie bude prebiehať priebežne, po skončení disciplíny .

VIII. Záverečné ustanovenia
Každý účastník je povinný mať so sebou platný preukaz poistenca.
Zdravotnú službu zabezpečí organizátor podujatia.
Pri každom družstve, ktoré sa zúčastní na OFDM musí byť minimálne jeden zodpovedný vyučujúci
(vedúci družstva), súťažiaci štartujúci v atletických disciplínach sa počítajú za jedno družstvo.
Organizátor podujatia rozhodne v prípade nepriaznivého počasia v deň konania OFDM o konaní
alebo zrušení podujatia. Organizátor si vyhradzuje práva na akékoľvek zmeny v OFDM.

Banská Bystrica, 19. apríl 2016
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