PROPOZÍCIE
Fresh školskej športovej ligy – In line 2019/2020 finále
Miesto konania: Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice
PaedDr. Zuzana Zajacová | riaditeľka ZŠ
Tel. č.: 055/729 54 78, E-mail: zsbukke@centrum.sk
Súťažná komisia (riadiaci orgán) sekretariát ligy:
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
Mgr. Veronika Petro - koordinátor súťaže
E-mail: cvc@cvckosice.sk

POZOR ZMENA
Dátum konania finále: 11.06.2019 (registrácia od 12:30)
Na úvod odsúťažia deti, ktoré neodsúťažili v II. kole v dôsledku nepriazne počasia
a následne budeme pokračovať finále. Do finále postupuje 10 súťažiacich s najvyšším
počtom získaných bodov v zodpovedajúcej kategórii.

Všeobecné ustanovenia
Organizuje:
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice v spolupráci so ZŠ Bukovecká 17,
040 12 Košice

1. Povinnosti organizátora
Zabezpečiť kalendár súťaže, evidenciu súťažiacich a výsledkov (prideľovanie bodov za účasť
a umiestnenie), pitný režim.
Usporiadateľská ZŠ Bukovecká je povinná vyčleniť čas na preteky a sprístupniť inline dráhu.

1.1. Povinnosti vedúceho družstva

Vedúci družstva - zodpovedný pedagóg za ZŠ je zodpovedný za výber žiakov školy a
vypisuje súpisku, ktorú prinesie v deň konania súťaže (súpiska okrem mena a priezviska
súťažiacich, ročníka, ktorý navštevujú, musí obsahovať aj pečiatku vysielajúcej školy).
Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia - prihlásená škola a za dopravu na miesto / z
miesta súťaže je zodpovedný poverený pedagóg školy - tréner.
2. Registrácia
2.1. Registrácia
Súťažiaci resp. zodpovední pedagógovia sa musia zaregistrovať - prihlásiť prostredníctvom
e-mailu riadiaceho orgánu ligy (cvc@cvckosice.sk) do 04.06.2019.
2.2. Ceny - odmeny
Súťažiaci na 1.-3. mieste získajú diplom a medailu.
Odmeny pre zodpovedných pedagógov - trénerov a rozhodcov budú zabezpečené formou
poukážok pričom platia spol. Ustanovenia FŠŠL,
súťažíme po 13:00hod a odmeňujeme učiteľov nasledovne:
3,-eurá/hod do 15:30h pracovné dni
6,-eur/hod po 15:30h pracovné dni a víkendy, štátne sviatky.
2.3. Predzápasová príprava a šatne
Rozcvičenie prebieha v priľahlých priestoroch inline dráhy ZŠ Bukovecká počas registrácie
od 12:30 – 13:00. Súťažiaci sa budú prezliekať v pridelených priestoroch v budove ZŠ
Bukovecká.
3. Technické ustanovenia
3.1. Pravidlá
Na základe propozícií, ktoré stanoví riadiaci orgán ligy. Počet pretekárov za školu je
neurčený tzv. „otvorený systém“ - ak organizátor neurčí inak. Nie je povinnosť nasadiť do
ligových pretekov stabilných členov - žiaci sa môžu aj striedať. ŽIAK MÁ PRÁVO A
POVINNOSŤ ŠTARTOVAŤ V SÚŤAŽI IBAS PREUKAZOM POISTENCA - originál.
Organizátor nie je zodpovedný za akékoľvek zranenie, onemocnenie, či stratu v priebehu ligy
počas súťažného ročníka 2019/2020. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastníkov
zodpovedá vysielajúca ZŠ.
3.2. Kategórie.
kategória dievčat:

počet kôl:

dievčatá 1.- 4.ročník

1

dievčatá 5. - 6. ročník
dievčatá 7. - 9. ročník

2
3

kategória chlapcov:

počet kôl:

chlapci 1. - 4.ročník

1

chlapci 5. - 6. ročník
chlapci 7. - 9. ročník

2
3

V každej vekovej kategórii sa súťažiaci delia na profi (speedové korčule) a fitness
(fitnessové korčule).

Organizátor si vyhradzuje právo na zlúčenie kategórií v prípade nedostatočného počtu
prihlásených žiakov resp. žiakov v jednotlivých kategóriách.
3.3. Vyhodnotenie postupu
Každý 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 + 1 bod za účasť, žiak na 2. mieste získa 4 body + 1 za účasť atď.).
Počet postupujúcich jednotlivcov do finále 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.
3.4. Výstroj
Inline korčule, prilba, chrániče lakťov a kolien sú povinné.

Mgr. Denisa Drimáková

poverená vedením CVČ
Orgovánová 5, 040 01 Košice
Spracoval: Mgr. Veronika Petro, E-mail: cvc@cvckosice.sk

