
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11,  Košice 

"Poďte s nami dobyť tajomný hrad nad Košicami“ 

5.ročník súťaže 

„DOBÝVANIE KOŠICKÉHO  

               HRADU“ 
 

 

ktorá sa uskutoční 

26.4.2019 

v čase od 9:00 hod.- 13:00 hod. 

  

pri hradných zrúcaninách stredovekého Košického hradu 

nad mestom, na kopci Hradová 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 

DOBÝVANIE KOŠICKÉHO HRADU 

Názov súťaže: DOBÝVANIE KOŠICKÉHO HRADU 
 

Organizátori súťaže: Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice 

Castellum Cassovia, o.z. 

Miesto súťaže: pri  hradných zrúcaninách stredovekého Košického            
hradu  nad mestom, na kopci Hradová 
-dostupnosť autobusom č. 29 z centra (železničná a 
autobusová stanica) smer ZOO, výstup na zastávke 
Vyhliadková veža a pokračovanie prechádzkou cez náučný 
chodník. 

Termín súťaže: 26.4.2019  

Časový harmonogram: 

9:00 - 9:45h - Prezentácia kategória DETI  

9:45 - 10:45h -  Prezentácia kategória JUNIORI   

10:00 - 11:00h - Súťaž kategória DETI   

11:00 - 12:00h -  Súťaž kategória JUNIORI  

12:30 - 13:00h -  Vyhodnotenie súťaže  

Charakter súťaže: pre  5 členné družstvá  žiakov  základných škôl so 

športovým zameraním a využitím historických disciplín 

Účel súťaže: • porovnanie výkonnosti členov rôznych družstiev, 

skupín 

• spoznať život a dobové hry našich predkov 

zážitkovou formou 

• každý súťažiaci prináša body pre školu, ktorú 

navštevuje  v  celoročnej súťaži : „ Škola plná 

talentov „ 

Porota: pedagógovia z rôznych oblastí športu, zástupcovia 

Castellum Cassovia o. z., ktorého poslaním je záchrana, 

obnova a rekonštrukcia nehnuteľnej pamiatky - ruín Košického 

hradu 

Prihlasovanie: Zaslaním prihlášky mailom do 12.4.2019 na adresu : 

cvc@cvckosice.sk  

Štartovné: Družstvo, skupina (za každého člena) v každej kategórii 

• 1,- €/osoba – 

Platba v hotovosti - iba v deň súťaže priamo na hrade 



Stravovanie: Vo vlastnej réžii účastníkov. 

Pitný režim pre súťažiacich zabezpečuje CVČ.  

Informácie o súťaži: Sekretariát CVČ – 0556411450,  Recepcia – 0556411411 

Poznámka: každá základná škola môže v každej z vekových  kategórii 

zaregistrovať max. 1 súťažné družstvo. Organizátor si 

vyhradzuje právo zmeny jednotlivých disciplín.    

Ocenenia: Vyhlasujú sa postupové umiestnenia: 1., 2. a 3. miesto 

v každej vekovej kategórii 

 
Upozornenie:!!! 

Organizátor nenesie zodpovednosť za účastníka počas 

súťaže! Za súťažiacich zodpovedá pedagóg, zák. zástupca 

príp. dozor určený vysielajúcou organizáciou. 

V prípade porušovania disciplíny  si organizátor 
vyhradzuje právo diskvalifikovať  súťažiacich 

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE 

DETI od 6 rokov do 10 rokov – žiak ZŠ 

JUNIORI od 11 rokov do 16 rokov – žiak ZŠ alebo OG 

Poznámka: každé  5- členné družstvo musí absolvovať všetky súťažné disciplíny vo svojej 
vekovej kategórii. 
Na plnení jednotlivých úloh sa podieľa rozdielny počet členov družstva (najmenej 1, najviac 5 ). 

 

SÚŤAŽNÉ  DOBOVÉ DISCIPLÍNY : 

I. disciplína : Vek. kategória Lukostreľba 

 DETI 
JUNIORI 

Lukostreľba - 5 šípov - súťaží 1 člen družstva 
Hodnotenie: každý zásah sa ráta ako bod 

- od 6 rokov do 10 rokov – žiak ZŠ  
vzdialenosť 4 - 6 metrov 

- od 11 rokov do 16 rokov  
žiak ZŠ alebo OG vzdialenosť  7 - 10 metrov 

II. disciplína:  HOD  SEKEROU 

 DETI 
JUNIORI 

Hod sekerou - 3 sekery- súťaží 1 člen družstva 
-Hodnotenie :  každý zásah sa ráta ako bod. 

- od 6 rokov do 10 rokov – žiak ZŠ – vzdialenosť   
4 -6 metrov 

- od 11 rokov do 16 rokov – žiak ZŠ alebo OG 
vzdialenosť  7 - 10 metrov 

III. disciplína:  PAVUČINA 

 DETI 
JUNIORI 
 

Pavučina – súťaží celé družstvo 
V časovom limite sa musí  celé družstvo dostať na 
druhú stranu „pavučiny“.  



- nikto sa jej nesmie dotknúť, ani oblečením.            - 
každým „očkom“ pavučiny môže prejsť len jeden 
súťažiaci z družstva. 
Hodnotenie: Koľko úspešných členov družstva prejde 
bez dotyku  pavučinou - toľko bodov pre družstvo. 

IV. disciplína :  STREDOVEKÝ   ŠERM 

 DETI 
JUNIORI 
 

Stredoveký šerm – súťaží 1 člen družstva 
- dvaja súťažiaci proti sebe  (vylosovaní na začiatku) -           
každý z nich bude mať handicap - budú stáť na okrúhlom 
dreve. 
- úlohou je v určenom  čase max. 3 minúty -  mečom                   
(penová  maketa meča) docieliť  3 zásahy protivníka. 
Ak skončí regulárny čas a nerozhodne sa, rozhoduje prvý 
zásah počas 1 minúty predĺženia. 
V prípade, ak jeden z protivníkov spadne, prehráva 
a druhý automaticky získava 3 body. 
Hodnotenie: kto prvý docieli 3 zásahy protivníka v 
časovom trvaní 3 min. získava 3 body ( alebo 
v predĺžení) 

V. disciplína:  STREDOVEKÉ  ZÁPASENIE 

 
 
 
 

DETI 
JUNIORI 
 

Stredoveké zápasenie - dvaja súťažiaci proti sebe –
každý z nich bude mať vylosovaný handicap –(napr.  
jeden s nohou v kruhu a druhý si drží jednu nohu rukou) 
-  úlohou je vytlačiť prvého súťažiaceho von z kruhu a  
nestúpiť držanou nohou na zem 
Hodnotenie: každý s každým a pridelia sa body  

nesúťažná  disciplína  Preťahovanie lanom 

 DETI 
JUNIORI 
 

Preťahovanie lanom - dve družstvá  snažia ťahať 
za lano opačnými smermi a prekonať silou súperiace 
družstvo . 
- víťazstvo získa to družstvo, ktoré potiahne svojho 
súpera o väčšiu vzdialenosť. 
- použije sa na určenie postupujúceho družstva  
v prípade rovnakého počtu bodov 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Lano
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lano
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sila
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sila


                         Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11,  Košice 

 

 

PRIHLÁŠKA 

 

5. ročník súťaže 

DOBÝVANIE KOŠICKÉHO HRADU 2019 

 

Družstvo: názov školy, organizácie 
 
 

 
 

Veková kategória:  
 

Zodpovedný vedúci: (v prípade , ak  

s deťmi ako sprievod príde iný pedagóg ako 
zodpovedný vedúci, prosíme uviesť aj jeho 
tel. kontakt) 

 

Telefonický kontakt: 
 
E-mailový kontakt: 

 

Mená členov družstva: 
1. 
 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

Dátum :                          Podpis zodpovedného vedúceho 


