PROPOZÍCIE
Badmintonového turnaja o jesenného majstra ŠŠL 2017

Organizátor turnaja o jesenného majstra 2017:

CVČ Orgovánová 5

Dátum turnaja: 21.november 2017,

Prihlasovanie:
Potvrdiť e-mailom účasť zaregistrovaných žiakov do 13.11.2017, do 12:00 hod.
na
malejcikova @cvckosice.sk
Súpiska súťažiacich: Každá prihlásená škola musí odovzdať (odoslať e-mailom) riadiacemu
orgánu ligy súpisku žiakov, ktorí sa zúčastnia jednotlivých termínov ligových kôl najneskôr 5 dní
pred súťažou. Počas súťaže môže byť súpiska súťažiacich zmenená, alebo doplnená iba so
súhlasom riadiaceho orgánu ligy. Súpiska musí obsahovať tieto údaje: súťažiaci - meno a
priezvisko, dátum narodenia, ročník ZŠ, zodpovedný pedagóg - meno a priezvisko, vzsielaj[ca
3kola.
Miesto: ZŠ Belehradská 21
Časový priebeh turnaja: od 12.45 hod. do 16.00 hod.
Hrací čas:

na dva víťazné sety

Prezentácia:

12.45 hod. /každé družstvo donesie súpisku + preukazy poistencov/,
rozlosovanie do skupín, začiatok turnaja

Kategória:

žiaci a žiačky navštevujúci II.stupeň ZŠ, 8.ročník a 9.ročník

Súťažný systém: Súťažný systém jednotlivých kôl stanoví a môže upravovať riadiaci orgán ligy
vždy na základe počtu zúčastnených súťažiacich - škôl v konkrétnom termíne.
Vyhodnot. postupu: Každý žiak získava body pre svoju školu za účasť na jednotlivých kolách (1
bod za každú aktívnu účasť v príslušnom termíne pre ZŠ). Každý žiak získava body za
umiestnenie v jednotlivých ligových kolách (bodovanie je pridelené na základe počtu
zúčastnených žiakov v príslušnom termíne a kategórii (kategórie určí organizátor po spracovaní
prihlášok). Počet postupujúcich jednotlivcov do finále (16.-22.06.2018) 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.
Občerstvenie: pitný režim zabezpečí organizátor
Ceny:
Výstroj:

Jednotlivci na prvých troch miestach dostanú diplom, medailu
športová obuv do telocvične, vlastná raketa

Rozhodcovia: Bc. Vanda Malejčíková, Ing. Jana Šimčáková, PhD.
Poist. súťažiacich: 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 2017/2018. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť
účastníkov zodpovedá vysielajúca ZŠ, za dodržiavanie organizačných pokynov usporiadateľa
zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej ZŠ.
Ustanovenia: Zúčastnené ZŠ sa riadia propozíciami, pravidlami ligy a rozpisom súťaží. Všetky
prihlásené ZŠ resp. vedúci družstiev zodpovední za súťažiacich sú povinní dodržiavať
prevádzkový poriadok miesta konania ligy.
Pravidlá:

súťaží sa podľa pravidiel Súťažného poriadku, ktorý sú súčasťou propozícií a SZBE

Spracovala: Ing. Jana Šimčáková, PhD. | E-mail: simcakova@cvckosice.sk
koordinátor ŠŠL

