
 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK FRESH ŠKOLSKEJ ŠPORTOVEJ LIGY ZŠ 

                        V BEDMINTONE 2018/2019 
  

Určené: 

  a/ Prihláseným základným školám v pôsobnosti Magistrátu mesta Košice  

  b/ Súťažnej komisii ligy  

  c/ Vedúcim družstiev za ZŠ 

 

Dátum konania: február , marec, april, máj 2019 

Kategória : žiaci nar. v r. 2004 a mladší navštevujúci ZŠ  

Miesto konania:  ihriská s bedmintonovou sieťou   

Systém hry: turnajovým spôsobom „každý s každým“. 

Súťažná komisia (riadiaci orgán): sekretariát ligy: Centrum voľného času Ing.J.Šimčáková, 

PhD. 0902242471 – koordinátor súťaže, malejcikova@cvckosice.sk 

1. Povinnosti organizátora:  

Zabezpečiť kalendár súťaže, evidenciu súťažiacich a výsledkov ( prideľovanie bodov za 

účasť).  

2. Čas priebehu súťaže, prihlasovanie 

Súťažným dňom je deň a čas vyhlásenia daného podujatia. Registrácia bude prebiehať 30 

minút pred štartom.  Prihlasovanie koordinátorovi súťaže mailom najneskôr 2 týždne pred 

termínom súťaže. 

3. Technické ustanovenia 

- Pravidlá : Hráč Ktorákoľvek osoba hrajúca bedminton Zápas Základná súťaž v 

bedmintone medzi súperiacimi stranami, kde na každej z nich je jeden alebo dvaja hráči 

Dvojhra : zápas, kde je jeden hráč na každej z protiľahlých strán. 

- Strana, ktorá vyhrá výmenu, získava bod. Strana vyhráva výmenu, ak sa strana súpera 

dopustí chyby alebo ak košík prestane byť v hre, pretože sa dotkne povrchu vnútri kurtu na 

strane súpera. 

- Zápas sa hrá na dva víťazné sety, pokiaľ nebolo stanovené inak. 

 

      -Hodnotenie: Každá škola získava body za účasť na jednotlivých športoch (1 bod za každú 

aktívnu účasť). Ďalej získava body za umiestnenie svojho družstva / žiaka 

Systém súťaže je ligový t.z. v každej etape sa hrá o umiestnenie a podľa umiestnenia sú družstvá 

bodované podľa počtu družstiev/ žiakov,  prvé miesto toľko bodov koľko družstiev/ žiakov sa 

zúčastnilo, druhé o jeden menej atď.  

Do finále postupuje 5 žiakov  s najväčším počtom bodom získaných spolu za daný šport. Finále 

bude prebiehať v júni.2019 na športoviskách v meste so slávnostným vyhodnotením a 

odmeňovaním. 

-  

 



4. Hráči 

4.1. Žiaci/chlapci alebo dievčatá/ štartujú narodení po 1.1.2005 a mladší  

4.2.Žiak má právo nastúpiť na preteky len s preukazom poistenca  

5. Rozhodcovia 

5.1. Na jednotlivé turnaje deleguje rozhodcov hracia komisia, rozhodcom môže byť aj 

učiteľ  

       prihlásenej základnej školy, nesmie, ale rozhodovať zápas, ktorý hrá jeho škola. 

Odmeny: Odmena pre učiteľov a rozhodcov bude zabezpečená formou poukážok na 

základe výkazu prác od koordinátorov a doručená po ukončení ligy. 

6. Výsledky 

6.1. Výsledky zo zápasov zabezpečí riadiaci orgán prostredníctvom delegovaných osôb a 

zašle zúčastneným školám.  

6.2. Všetky prípadné námietky účastníkov pretekov sa nahlasujú na sekretariát ligy, ktorý 

ich uvedie do zápisu a následne ich bude riešiť riadiaci orgán ligy.  

7. Zdravotné a ostatné zabezpečenie stretnutia 

7.1. Za zdravotný stav pretekárov je zodpovedný rodič a vysielajúca základná škola.  

7.2. Zdravotnícke a ostatné zariadenia, potrebné pre prvú pomoc (lekárnička, dlahy, 

telefón) musia  

zodpovedať predpisom a musia byť v náležitom poriadku. 

7.3.Občerstvenie – pitný režim – pri každom kole,  

                   občerstvenie: iba pri finále  

7.4. Ceny – medaile, diplomy, poháre dostanú družstvá  na prvých troch miestach vo 

finále. 

8. Záverečné ustanovenia 

8.1. Zúčastnené základné školy sa riadia týmto súťažným poriadkom, pravidlami futbalu a 

rozpisom turnajov  

 

                                                      PaedDr.Alena Mocná  

                                        riaditeľka CVČ Košice 

 

Spracoval: Vanda Malejčíková Tel. č.:0915174137, E-mail: malejcikova@cvckosice.sk 


