PROPOZÍCIE
SÚŤAŽNÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ ŠPORTOVEJ LIGY ZŠ - BEDMINTON
SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2016/2017

Určené:

a/ Prihláseným základným školám v pôsobnosti Magistrátu mesta Košice
b/ Súťažnej komisii ligy
c/ Vedúcim družstiev za ZŠ
d/ Miestam stretnutí - konaní
- telocvične:

ZŠ Janigova 2 | PaedDr. Zuzana Zibrinyiová
ZŠ Belehradská 21 | Mgr. Júlia Dzurusová

Súťažná komisia (riadiaci orgán):
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
Bc. Patrik Pelegrin - koordinátor súťaže
Tel. č.: 0910 483 774, E-mail: cvc.pelegrin@gmail.com

Sekretariát ligy:
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
Bc. Patrik Pelegrin - koordinátor súťaže
Tel. č.: 0910 483 774, E-mail: cvc.pelegrin@gmail.com

Všeobecné ustanovenia

Organizuje:
Usporiadateľ:

Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
Bc. Patrik Pelegrin - koordinátor súťaže

v spolupráci s mestom Košice | Košice - Európske mesto športu 2016

1. Povinnosti organizátora
Zabezpečiť kalendár súťaže, evidenciu súťažiacich a výsledkov (prideľovanie bodov za účasť
a umiestnenie), pitný režim.
1.1. Povinnosti vedúceho družstva
Vedúci družstva - zodpovedný pedagóg za ZŠ je zodpovedný za výber žiakov školy, vypisuje
prihlášky, prezenčné - štartovacie listiny (podmienka účasti: súťažiaci - meno a priezvisko, dátum
narodenia, zodpovedný pedagóg - meno a priezvisko, dátum narodenia a podpis - každý hráč / žiak
uvedený na súpiske danej ZŠ má právo a povinnosť štartovať v súťaži iba s preukazom poistenca originál) a v prípade potreby od koordinátora súťaže pomáha pri organizácii súťaže.
Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia - prihlásená škola a za dopravu na miesto /
z miesta súťaže je zodpovedný poverený pedagóg školy - tréner.

2. Termíny
Rozpis súťaže resp. jednotlivé súťažné kolá (kvalifikačné, finálové) a čas začiatku trvania
súťaže sú záväzné pre všetky zúčastnené - prihlásené školy. Družstvá sú povinné zúčastňovať sa
súťaže v určenom čase. Termíny súťažných kôl budú oznámené všetkým prihláseným základným
školám resp. vedúcim družstiev cca 1-2 týždne pred 1. ligovým kolom.
2.1. Čas priebehu súťaže
Súťažným dňom je deň a určená hodina súťaže. Organizátor resp. riadiaci orgán ligy stanoví
na každý termín začiatok súťaže podľa časového rozvrhu. Registrácia - prezentácia súťažiacich bude
prebiehať 30 minút pred štartom.
2.2. Miesto stretnutí - konanie
Súťaže budú prebiehať v telocvičniach na ZŠ Janigova 2 a ZŠ Belehradská 21 - ak riadiaci
orgán neurčí iné miesto konania ligy. Prihlásení súťažiaci sú povinní dostaviť sa na miesto stretnutia
minimálne 30 minút pred jeho začiatkom.
2.3. Zmeny termínov a určenej hodiny súťaže
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínov a určenej hodiny súťaže v prípade
nepriaznivých súťažných podmienok, ktoré majú priamy vplyv na súťaž. Ak sa súťaž nebude konať,
tak náhradný termín ligového kola určí resp. nariadi riadiaci orgán ligy.

2.4. Registrácia
Súťažiaci resp. zodpovední pedagógovia sa musia zaregistrovať - prihlásiť prostredníctvom emailu riadiaceho orgánu ligy: (cvc.pelegrin@gmail.com).
2.5. Rozhodcovia
Súťaž budú riadiť rozhodcovia nominovaní riadiacim orgánom ligy.
2.6. Systém súťaže
Na základe rozhodnutia organizátora - mesačná periodicita cca 1x do mesiaca.
2.7. Rozpis súťaže
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v rozpise ligy, ktorý bude stanovený po uzavretí
všetkých prihlášok. V tomto prípade budú informovaní všetci vedúci družstiev (zodpovední
pedagógovia za prihlásenú ZŠ), ktorých sa daná zmena týka. Vedúci družstva je vo vlastnom záujme
povinný do tímovej registrácie prostredníctvom e-mailu uviesť a aktualizovať funkčné spojenie na
zodpovednú osobu v dobe konania jednotlivých súťažných kôl.
2.8. Ceny - odmeny
Na základe rozhodnutia organizátora pri ligových kolách (diplomy a pod.). Družstvá, ktoré sa
vo finále (19.-29.06.2017) umiestnia na 1.-3. mieste získajú vecné ceny - poháre / trofej a medaily.
Odmeny pre zodpovedných pedagógov - trénerov a rozhodcov budú zabezpečené formou
poukážok na základe výkazu práce od koordinátorov a doručené po ukončení ligy 2x ročne (december
2016 a jún 2017) vo výške 3 €/hodina - v pracovnom čase (08:00-15:30 hod.) resp. v čase
vyučovania a vo výške 6 €/hodina - v čase osobného voľna.
Pitný režim zabezpečuje organizátor (bod 1. Povinnosti organizátora) a stravovací režim bagety budú k dispozícii iba na finále (19.-29.06.2017).
2.9. Predzápasová príprava
Rozcvičenie prebieha v priľahlých priestoroch telocvične/í resp. bedmintonového dvorca.
2.10. Šatne
Súťažiaci sa budú prezliekať v pridelených priestoroch na to určených.
2.11. Poistenie hráčov
Účastníci štartujú na vlastné nebezpečie resp. vlastné - individuálne poistenie. Organizátor nie
je zodpovedný za akékoľvek zranenie, onemocnenie, či stratu v priebehu ligy počas súťažného ročníka
2016/2017. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca ZŠ, za
dodržiavanie organizačných pokynov usporiadateľa zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej ZŠ.

3. Technické ustanovenia
3.1. Pravidlá
Na základe propozícií, ktoré stanoví riadiaci orgán ligy.
Počet súťažiacich za školu je neurčený  „otvorený systém“ - ak organizátor neurčí inak.
Nie je povinnosť nasadiť do ligových kôl stabilných členov - žiaci sa môžu aj striedať.
ŽIAK MÁ PRÁVO a POVINNOSŤ ŠTARTOVAŤ v SÚŤAŽI IBA s PREUKAZOM
POISTENCA - originál.
3.2. Rozmery dvorca
Bude sa hrať na štandardnej veľkosti ihriska - organizátor si vyhradzuje právo na prípadné
zmeny veľkosti dvorca.
3.3. Súťažný systém
Na základe rozhodnutia organizátora s ním budú oboznámení všetci zodpovední pedagógovia
za ZŠ pred začiatkom ligy.
Súťažný systém jednotlivých kôl stanoví a môže upravovať riadiaci orgán súťaže vždy na
základe počtu zúčastnených súťažiacich/škôl v konkrétnom termíne.
Organizátor si vyhradzuje právo na zlúčenie kategórií v prípade nedostatočného počtu
prihlásených žiakov v jednotlivých kategóriách.
3.4. Vyhodnotenie postupu
Každá žiak získava body pre svoju školu za účasť na jednotlivých pretekoch (1 bod za každú
aktívnu účasť v príslušnom termíne = 10 žiakov ZŠ  10 účastníckych bodov pre ZŠ).
Každá žiak získava body za umiestnenie v jednotlivých ligových kolách (bodovanie je
pridelené na základe počtu zúčastnených žiakov v príslušnom termíne a kategórii - ak sa v
ligovom kole predstaví 5 žiakov v kategórii (kategórie určí organizátor po spracovaní
prihlášok), tak žiak, ktorý skončil na 1. mieste vo svojej kategórii získa 5 bodov do
priebežného poradia, žiak na 2. mieste získa 4 body atď.).
Počet postupujúcich jednotlivcov do finále (19.-29.06.2017) je stanovený na 10 súťažiacich
s najvyšším počtom získaných bodov v zodpovedajúcej kategórii po uskutočnení všetkých ligových
kôl vyhlásených riadiacim orgánom ligy.
Výsledky ligových kôl zabezpečí riadiaci orgán ligy a po spracovaní odošle všetkým školám,
ktoré sa zúčastnili príslušného ligového kola.
3.5. Protesty
Prípadný protest musí byť podaný do 5 minút po skončení preteku riadiacemu orgánu ligy
a hlavnému rozhodcovi, ktorí majú konečné rozhodnutie pri jeho akceptovaní alebo zamietnutí.

3.6. Súpiska súťažiacich
Každá prihlásená škola musí odovzdať (odoslať e-mailom) riadiacemu orgánu ligy súpisku
hráčov, ktorí sa zúčastnia jednotlivých termínov ligových kôl najneskôr 2 dni pred súťažou. Súpiska
musí obsahovať tieto údaje: súťažiaci - meno a priezvisko, dátum narodenia, zodpovedný pedagóg meno a priezvisko, dátum narodenia a podpis - každý hráč / žiak uvedený na súpiske danej ZŠ má
právo a povinnosť štartovať v súťaži iba s preukazom poistenca - originál. Počas súťaže môže byť
súpiska súťažiacich zmenená alebo doplnená iba so súhlasom riadiaceho orgánu ligy.
3.7. Zápis o súťaži
Zabezpečuje organizátor.
3.8. Čakacia doba
Maximálna čakacia doba je 15 minút - následne bude súťaž odštartovaná a súťažiaci, ktorý sa
na pretek nedostavil v stanovenom termíne podľa rozpisu ligu sa príslušného kola nemôže zúčastniť.
3.9. Štart súťažiaceho
Súťažiaci môže v priebehu ligy štartovať iba za jedno družstvo (ZŠ) v príslušne
zodpovedajúcej kategórii.
3.10. Vylúčenie súťažiaceho
Na základe rozhodnutia organizátora.
3.11. Výstroj
Halová obuv, bedmintonová raketa.

4. Vek pretekárov
4.1. Kategórie
Žiaci štartujú v 2 kategóriách podľa pohlavia: chlapci a dievčatá + v kategóriách podľa
ročníka ZŠ, ktoré organizátor určí na základe počtu prihlásených súťažiacich a následne rozhodne
o konkrétnych súťažných kategóriách, o ktorých bude informovať zodpovedných pedagógov.
Organizátor si vyhradzuje právo na zlúčenie kategórií v prípade nedostatočného počtu
prihlásených pretekárov resp. žiakov v jednotlivých kategóriách.

5. Zdravotné a ostatné zabezpečenia stretnutia
5.1. Za zdravotný stav pretekárov je zodpovedný rodič a vysielajúca základná škola.
5.2. Zdravotnícke a ostatné zariadenia, potrebné pre prvú pomoc (lekárnička, dlahy, telefón) musia
zodpovedať predpisom a musia byť v náležitom poriadku.

6. Záverečné ustanovenia
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách - prípadnú zmenu organizátor
oznámi zodpovedným pedagógom - trénerom na ligovej porade.
Usporiadateľ nezodpovedá za odložené veci v priestoroch konania súťaže.
Účastníci súťaže sa zúčastňujú slávnostného otvorenia, ligových kôl, ale aj slávnostného
ukončenia súťaže.
Zúčastnené základné školy sa riadia týmto súťažným poriadkom, pravidlami ligy a rozpisom
súťaží. Všetky prihlásené základné školy resp. vedúci družstiev zodpovední za súťažiacich sú povinní
dodržiavať prevádzkový poriadok miesta konania ligy.

MUDr. Renáta Lenártová

Mgr. Alžbeta Tamásová

čestný prezident ŠK ŠPV Košice

vedúci oddelenia školstva MMK

PaedDr. Alena Mocná
riaditeľka CVČ

Spracoval: Bc. Patrik Pelegrin, Tel. č.: 0910 483 774, E-mail: cvc.pelegrin@gmail.com

