Propozície
ZIMNÁ KALOKAGATIA 2019

Štrbské Pleso
12. – 13. marca 2019
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Všeobecné ustanovenia
Vyhlasovateľ:
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách,
Slovenský olympijský výbor a Kalokagatia na Slovensku
Organizátori:
Slovenská asociácia športu na školách, o. z. Kalokagatia na Slovensku – Zimná Kalokagatia,
športové zväzy – SLA, SZB, SAS, Športový klub Štrba, ŠSDaM Poprad-Tatry, Obec Štrba,
Štrbské Pleso, ZŠ Štrba a ďalšie subjekty v regióne.
Termín konania: 12. – 13. marec 2019
Miesta konania a športové disciplíny: Štrbské Pleso
zjazdové lyžovanie - Interski
bežecké lyžovanie
- areál bežeckého lyžovania
snowboard
- Interski (slalom) , SNOW PARK (slope style)
biatlon
- areál bežeckého lyžovania
Ukážkový šport: FREESTYLE lyžovanie , RING BANDY
Program:
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE v bežeckom a zjazdovom lyžovaní,
a ukážkových športoch Freestyle lyžovanie a Ring Bandy.
KULTURNE SÚŤAŽE -

snowboarde, biatlone

Výtvarná súťaž – téma: „Mám rád zimné športy“
Fotografia

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE – ŠTRBSKÉ PLESO, 12. marec 2019 o 10.00 hod.
Prezentácia:
11. marca 2019
14.00 – 16.00 h
PREZENTÁCIA účastníci z okresov – Poprad, Ružomberok a Liptovský
Mikuláš - miestnosť č. 56 areál bežeckého lyžovania Štrbské Pleso.
14.00 – 16.00 h
PREZENTÁCIA ubytovaných účastníkov - miestnosť č. 56 areál bežeckého
lyžovania Štrbské Pleso.
12. marca 2019
7.30 – 9.30 h
PREZENTÁCIA – areál bežeckého lyžovania – STAN v priestoroch štartu
(vedľa veže) Štrbské Pleso
Pri prezentácii:
- Odovzdajú účastníci vyplnené tlačivá na ubytovanie, stravovanie, štartovné a súpisku
vytlačenú zo školského portálu. Tlačivá si prinesú v dvoch vyhotoveniach.
Upozornenie: Bez potvrdenej prihlášky vysielajúcou školou nebudú pretekári pripustení
k štartu.
- podpísané tlačivo Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov a
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fotografovaním na podujatí (tlačivo v prílohe).
Uhradia štartovné vo výške: 10 € (športovec aj doprovod) - uhrádza sa vopred na účet –
SK82 1111 0000 0013 7601 5029 alebo
pri prezentácii vo výške: 12 € (športovec aj doprovod).

-

Do poznámky treba uviesť : názov akcie a šport (napr. ZK), názov školy, celé meno
a priezvisko pretekára.
Úhradu na účet treba realizovať najneskôr tri dni vopred.
Potvrdenie o zaplatení si každý prinesie k prezentácii.
ŠTARTOVNÉ TREBA UHRADIŤ na účet do 28. februára 2019.
-

Obdržia suveníry, stravenky, organizačné pokyny, propagačné materiály.
Časový rozpis jednotlivých súťaží

Je veľmi dôležité dodržať časový rozpis prezentácie!!!
PODMIENKA ÚČASTI:
Súpiska vložená na školský portál a včas zaslaná vyplnená prihláška (v prílohe) - s uvedením mena
a priezviska, dátum narodenia, meno vedúceho, čas príchodu, prípadne uvedené FIS body,
podpísaná a potvrdená riaditeľom školy – originál predložiť pri prezentácii.
Každý športovec uvedený na súpiske danej školy, je povinný predložiť (OP alebo originál preukaz
poistenca) pri prezentácii. Preukázanie totožnosti: Je možné žiadať overenie súťažiacich.
Prihlášky a informácie:
Prostredníctvom školského portálu vložiť súpisku (www.skolskysport.sk) a
zaslať (e mailom) na priloženom tlačive aj organizátorovi najneskôr

do 28. februára 2019.
Mgr. Andrea Ristová
Slovenská asociácia športu na školách, hala Mladosť, Trnavská 37, Bratislava
M: 0903 264 571
E mail: ristova@sass.sk
Účastníci:
Žiaci a žiačky základných škôl v SR v športoch programu Zimnej Kalokagatie.
Vekové kategórie sú uvedené pri jednotlivých športoch.
Dôležité!!!
Organizátor si vyhradzuje právo uzatvoriť počet súťažiacich pretekárov (obmedzenie pre
školu), kvôli počtu možnosti ubytovacích kapacít. Ak počet účastníkov presiahne počet
zabezpečených ubytovacích kapacít, budeme informovať vopred dotknuté školy.
Úhrada:
Na základe platných právnych predpisov k školským športovým súťažiam, schváleného
Kalendára ŠŠS a podľa schválenej výzvy k danej súťaži. Pokyny k cestovnému v prílohe.
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Ubytovanie:
Zabezpečí usporiadateľ (všetkým, ktorí súťažia dva dni a sú vzdialení nad 60 km) na základe
prihlášky na ubytovanie (tlačivo v prílohe) zaslanej súčasne s prihláškou na súťaž – od 12. do.
13.3. / 1 noc.
Ubytovanie bude rozdelené po školách, rozpis bude k dispozícii pri prezentácii.
Účastníci môžu požiadať o ubytovanie o deň skôr (z 11.-13.3.) za úhradu.
Vzniknuté problémy spojené s príchodom rieši sekretariát SAŠŠ (A. Ristová) individuálne.
Stravovanie:
Zabezpečené v mieste ubytovania (pre ubytovaných) a v stravovniach pri športoviskách. Účastníci
sa začínajú stravovať od 12.3. obedom a končia stravovanie 13.3. obedom.
Vopred žiadame dodržiavať rozpis stravovania, ktorí účastníci obdržia pri prezentácii.
Doprava:
Dopravu si zabezpečujú školy samostatne. Treba dodržiavať nové pokyny k cestovnému vlakom.
Pokyny k cestovnému upresnené v prílohe.

Rozhodcovia a pravidlá:
Výber rozhodcov zabezpečuje organizátor po dohode s príslušnými športovými zväzmi. Súťaží sa
podľa platných pravidiel konkrétneho športu.
Protesty:
Do 30 minút po zverejnení výsledkov hlavnému rozhodcovi s vkladom 10 €.
Poistenie:
Účastníci olympiády Zimná Kalokagatia 2019 musia mať so sebou kartičku poistenca. Za
poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca organizácia.
Vyhodnotenie:
Víťazní jednotlivci a družstvá sa stávajú Školskými majstrami SR.
Ceny:
Prvé tri družstvá a prví traja jednotlivci v každej kategórii obdržia diplomy, medaily, poháre príp.
vecné ceny.
Zdravotné zabezpečenie: Dobrovoľný zbor THS
Časový rozpis:
Bude zverejnený na stránke www.sass.sk a facebook /ZimnaKalokagatia. Vedúci ho obdržia pri
prezentácii.
UPOZORNENIE:
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor oznámi
vedúcim družstiev na porade.
Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivých snehových podmienok miesto pretekov
zmeniť alebo preteky zrušiť, o čom budú prihlásené školy včas informované.
Všetci pretekári, činovníci a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo.
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Účastníci Zimnej Kalokagatie sa zúčastňujú slávnostného otvorenia, ako aj slávnostného
ukončenia súťaže na športovisku.
Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva či jednotlivca), organizátor je oprávnený požadovať
úhradu vynaložených nákladov!

Škola, ktorá nastupuje na ZIMNÚ KALOKAGATIU sa zaväzuje dodržiavať zásady
FAIR PLAY.
Počas olympiády sa budú udeľovať: ZELENÉ KARTY FAIR PLAY (ďalej len Fair play karta)
Fair play karta je pravým opakom známych červených a žltých kariet, ktoré rozhodca udeľuje za
priestupok proti pravidlám. Môže ju dostať nielen športovci, ktorý nefauluje, neodvráva
rozhodcovi, prizná svoj priestupok, v kritickej situácii počas športového zápolenia či preteku sa
zachová čestne, ale aj tréner, rodič, pedagóg. Rozhodca môže Fair play kartou oceniť aj súperovi,
obecenstvu (napr. za originalitu povzbudzovania v duchu fair play, za vtipné plagáty, heslá, atď.).
Ocenenie Fair play kartou možno uskutočniť hneď po podujatí.
Pri slávnostnom vyhodnotení sa môže udeľovať špeciálna Cena fair play .

Účastníci ZIMNEJ KALOKAGATIE 2019 sa môžu počas podujatia zúčastniť
VÝSTAVY ocenených výtvarných prác
13. marca 2019 - hotel PATRIA, Štrbské Pleso.
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RÁMCOVÝ HARMONOGRAM
28. februára 2019
Zaslanie prihlášok.
8. marca 2019
Posledný termín na nahlásenie zmien – e mailom – do 13.00 h.

11. marca 2019
14.00 – 16.00 h

PREZENTÁCIA účastníci z okresov – Poprad, Ružomberok a Liptovský
Mikuláš - miestnosť č. 56 areál bežeckého lyžovania Štrbské Pleso.

14.00 – 16.00 h

PREZENTÁCIA ubytovaných účastníkov - - miestnosť č. 56 areál
bežeckého lyžovania Štrbské Pleso.

12. marca 2019
7.30 – 9.30 h

PREZENTÁCIA – areál bežeckého lyžovania – STAN v priestoroch
štartu (vedľa veže) Štrbské Pleso
Prevzatie štartových čísiel na súťaže 1. dňa – na športovisku

10.00 h

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE - amfiteáter na Štrbskom Plese

11.30 h

SÚŤAŽE
zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, snowboard, biatlon a ukážková
disciplína Freestyle lyžovanie

od 11.30 h – 15.00 h obed – priebežne
16.00 h

VYHLÁSENIE výsledkov disciplín 1. dňa

18.00 h

SÚŤAŽ pri umelom osvetlení - spoločný beh SZB+SLA

od 18.00 – 21.00 h

ubytovanie a večera

13. marca 2019
9.30 h

preberanie štartových čísiel na súťaže 2. dňa - na športovisku

10.00 h

SÚŤAŽE
zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, biatlon

11.00 h

VERNISÁŽ – vyhodnotenie kultúrnych súťaží

cca 13.30 h

VYHLÁSENIE výsledkov disciplín 2. dňa

od 11.30 h

obed – priebežne
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Špeciálne technické ustanovenia k jednotlivým športom

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
Spoluorganizátori:

Slovenská lyžiarska asociácia, odvetvie AD SLA a ŠSDaM Poprad-Tatry
Termín konania:
Obrovský slalom –
Obrovský slalom –

12. marec 2019
13. marec 2019

Miesto konania: Štrbské Pleso - Interski
Prihlášky:
Zasielať organizátorovi (ristova@sass.sk) a v kópii časomiere: toman@casomierapt.sk
Informácie: František Toman 0908 927 883
Účastníci:
Predžiačky a predžiaci ZŠ
Mladšie žiačky a žiaci ZŠ
Staršie žiačky a žiaci ZŠ

nar. 2007 - 2008
nar. 2005 – 2006
nar. 2003 – 2004

Žrebovanie : sa uskutoční podľa poradia uvedeného na prihláške obdržanej od školy. Usporiadateľ
si bez porušenia pravidiel vyhradzuje právo na zmeny.
Pravidlá a predpis:
Súťaží sa podľa pravidiel platných pre alpské disciplíny SLA a týchto propozícií.
Disciplíny:
2 x Obrovský slalom
Súťažný výbor:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Technický delegát:

Ján Garaj
Ludovít Kundis
podľa dohody na technickej porade
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Predbežný časový harmonogram
12.3.2019
10.00 h

slávnostné otvorenie

11.00 – 11.45 prehliadka trate všetky kategórie
12:15

štart obrovského slalomu v poradí: predžiačky, predžiaci, ml. žiačky, ml. žiaci,
st.žiačky, st.žiaci.
vyhlásenie výsledkov

13.3.2019
09:30-10:15

prehliadka trate OS pre všetky kategórie

10.30

štart obrovského slalomu v poradí: predžiačky, predžiaci, ml. žiačky, ml. žiaci,
st. žiačky, st. žiaci.
vyhlásenie výsledkov

Poznámka:
Prípadne zmeny v rozpise alebo časovom programe sú vyhradené rozhodnutiam organizátorov
alebo súťažného výboru z dôvodov poveternostných podmienok alebo z iných závažných dôvodov.
Výdaj štartovných čísel pre obidva dni bude v priestore pri údolnej stanici vleku na Interski !

UPOZORNENIE:
Za neodovzdanie alebo stratu štartového čísla je poplatok 35,- €
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BEŽECKÉ LYŽOVANIE
Spoluorganizátori:

Slovenská lyžiarska asociácia - úsek bežeckého lyžovania
a Športový klub Štrba
Miesto a termín konania: Štrbské Pleso – Areál bežeckého lyžovania, 12.3 – 13.3.2019
Prihlášky:
Zasielať organizátorovi (ristova@sass.sk) a v kópii časomiere na info@skstrba.sk
Informácie: Michal Malák – 0917 171 829
Prezentácia: podľa pokynov všeobecných propozícií
Účastníci:
Najmladšie žiačky a žiaci ZŠ
Mladšie žiačky a žiaci ZŠ
Staršie žiačky a žiaci ZŠ

ročníky narodenia 2007 – 2008
ročníky narodenia 2005 – 2006
ročníky narodenia 2003 – 2004

Pravidlá a predpis:
Súťaží sa podľa pravidiel SLA a týchto propozícií.
Podrobné informácie a časový harmonogram budú prezentované na porade vedúcich družstiev.
Porada vedúcich družstiev:
12.03.2019 o 11:30 hod pri rozhodcovskej veži na štadióne.
Disciplíny:
12. marec 2019 štart predbežne 12:00 - 12:30hod
Cross-Country Cross (XCX) beh na lyžiach s terénnymi nerovnosťami a stanovenou disciplínou.
Najmladšie žiačky a žiaci: 0,5km KLASICKOU technikou + 1 x hod loptičkou na cieľ
Mladšie žiačky a žiaci:
1km VOĽNOU technikou+ max. 2 x výstrel zo vzduchovky na terč
Staršie žiačky a žiaci:
2km VOĽNOU technikou+ max. 3 x výstrel zo vzduchovky na terč
Poznámka k pravidlám:
Zbrane dodané SZB budú uložené na strelnici v stojanoch. Pretekár ktorý príde na
strelnicu si zoberie ľubovoľnú zbraň zo stojanu, zaujme polohu „lež“ na streleckom stanovišti
a vystrelí počet rán podľa kategórie na terče. Po vystrelení pokračuje do cieľa. Hod loptičkou na
vzdialenosť 10m do štvorca 2,5x2,5m. Za nepresný zásah bude časová penalizácia 5sek. Podľa
záujmu bude možnosť vyskúšať si streľbu počas prehliadky trate pred štartom. Pretekárom je
umožnené nabíjanie aj dobíjanie zbrane organizátorom – rozhodcom na strelnici (zdvihnutím ruky
na stave , alebo na požiadanie......). Vyhodnotenie pretekov bude samostatné pre SLA aj SZB.
12. marec 2019 večer 18:00hod za umelého osvetlenia
Beh na lyžiach individuálny šprint klasickou technikou, prípadne „Nórsky“ šprint klasickou
technikou.
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(rozhodne OV podľa počtu prihlásených športovcov)
Najmladšie žiačky a žiaci:
kvalifikácia + rozbehy
Mladšie žiačky a žiaci:
kvalifikácia + rozbehy
Staršie žiačky a žiaci:
kvalifikácia + rozbehy
Poznámka k pravidlám:
INDIVIDUÁLNY ŠPRINT: V kvalifikácii pretekári absolvujú jeden okruh s individuálnym štartom,
kde bude použitý štartový interval 15sekúnd. Do finálových rozbehov postúpi najlepších 30 alebo
16 pretekárov z každej kategórie v závislosti od počtu pretekárov, ktorí absolvujú kvalifikáciu.
Finálové rozbehy pre 16 alebo 30 pretekárov sa uskutočnia bez merania času s nasadzovaním
podľa pravidiel SLA.
ŠPRINT NÓRSKY: Športovci pobežia kvalifikáciu. Výsledkom z kvalifikácie budú nasledovne
nasadzovaný do rozbehov: 1 rozbeh: 1-6miesto, 2 rozbeh 7-12miesto, 3 rozbeh 13-18miesto, 4
rozbeh 19-24miesto, 5 rozbeh 25-30miesto, 6 rozbeh 31-36miesto, 7 rozbeh 37-42miesto atď.
Po odštartovaní rozbehov: posledný pretekár z daného rozbehu klesne o rozbeh nižšie pre
nasledovný štart a prvý pretekár v danom rozbehu postupuje o rozbeh vyššie.
Časový harmonogram rozbehov je pevne stanovený a každý pretekár je zodpovedný za nastúpenie
na štart včas a do správneho rozbehu. V prípade nenastúpenia (nestihnutia) štartu sa pretekár
klasifikuje ako posledný v danom rozbehu a klesne o rozbeh nižšie automaticky.
13. marec 2019 štart 10:00hod
Mix tím šprint klasickou technikou
Najmladšie žiačky a žiaci:
2 x 1 x 0,5 km
Mladšie žiačky a žiaci:
2 x 2 x 0,7 km
Staršie žiačky a žiaci:
2 x 2 x 1 km
Poznámka k pravidlám:
Dvaja členovia mix tímu (chlapec a dievča) budú bežať dva krát daný úsek každý, najmladší žiaci i
najmladšie žiačky bežia jeden krát daný úsek. V mixovaných tímoch je možné ostaršenie bez
obmedzenia. V prípade nemožnosti postavenia mixovanej dvojčlennej štafety školou, môže táto
postaviť aj dievčenskú dvojčlennú štafetu. Mixované štafety zložené z rôznych škôl budú môcť
štartovať bez možnosti vyhodnotenia.
Súťažný výbor:
Riaditeľ pretekov: Matúš Jančík
Hlavný rozhodca: Ján Marosi
Technický delegát: Vladimír Staroň - SLA
Veliteľ tratí: Michal Novotný
Podporné zabezpečenie BÚ SLA: Michal Malák
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SNOWBOARD
Spoluorganizátor:
Slovenská lyžiarska asociácia – úsek snowboardu
Termín konania:
Obrovský slalom GS - 12. marec 2019 - doobeda - Interski
Slopestyle SS - 12. marec 2019 - poobede - Snow park
Miesto:

Štrbské Pleso

Prihlášky:
Zasielať organizátorov ristova@sass.sk a v kópii : julius.hermely@gmail.com a časomiere
toman@casomierapt.sk (František Toman, 0908 927 883).
Informácie: Július Hermély - 0917 271 277
Účastníci:
Mladší žiaci/-čky ZŠ - 2007 a mladší)
Starší žiaci/-čky ZŠ - 2003 až 2006
Pravidlá a predpis:
Súťaží sa podľa pravidiel SLA a týchto propozícií, prilby sú povinné.
Súťažný výbor:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Veliteľ trate:

Mgr. Július Hermély
Marek Hliničan (SS)
Mgr. Lucia Ňačíková (GS)
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BIATLON

Spoluorganizátor:
Slovenský zväz biatlonu
Termín konania: 12.-13. 3. 2019
Spoločný SZB+SLA – 12.3.2019
Spoločný SZB+SLA – 12.3.2019 večerný
Preteky štafiet – 13.3.2019
Miesto konania: Štrbské Pleso, bežecký areál
Prihlášky:
Zasielať organizátorovi (ristova@sass.sk) a v kópii časomiere na prihlasky@biathlon.sk.
Organizačný výbor:
Riaditeľ pretekov: Ondrej Kosztolányi
Hlavný rozhodca: Filip Jozef
Zástupca SZB: Tomáš Fusko
Technický delegát: SZB
Kategórie:
Žiaci, žiačky – rok narodenia 2008-2007
Žiaci, žiačky – rok narodenia 2006-2005
Žiaci, žiačky – rok narodenia 2004-2003
Disciplína: Spoločný SZB+SLA (Cross-Country Cross), Preteky Dvojčlenných štafiet
12. marec 2019
Cross-Country Cross (XCX) beh na lyžiach klasickou, voľnou technikou s terénnymi
nerovnosťami a stanovenou disciplínou.
Žiaci, žiačky r. 2008-2007 trať 0,5km 1 x hod loptičkou na cieľ - klasickou tech.
Žiaci, žiačky r. 2006-2005 trať 1km
2 x výstrel zo vzduchovky na terč - voľnou tech.
Žiaci, žiačky r. 2004-2003 trať 2x1km 3 x výstrel zo vzduchovky na terč - voľnou tech.
Zbrane dodané SZB budú uložené na strelnici v stojanoch. Pretekár ktorý príde na strelnicu si
zoberie ľubovoľnú zbraň zo stojanu, zaujme polohu „lež“ na streleckom stanovišti a vystrelí počet
rán podľa kategórie na terče. Terče budú mať nastavený zásahový - zámerný kruh 3,5 cm. Po
vystrelení pokračuje do cieľa.
Hod loptičkou na vzdialenosť 10m do štvorca 2,5x2,5m.
Za nepresný zásah bude časová penalizácia 5sek.
Podľa záujmu bude možnosť vyskúšať si streľbu v čase 11,30-12,10 (spresnenie pri prezentácii).
Vyhodnotenie pretekárov bude samostatne pre SZB a SLA.
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Predbežný časový program:
11,30 – 12,10
12,20

Nástrel, prehliadka prekážok
Štart pretekov

12. marec 2019 večer 18:00hod za umelého osvetlenia
Beh na lyžiach individuálny šprint klasickou technikou, prípadne „Nórsky“ šprint klasickou
technikou.
(rozhodne OV podľa počtu prihlásených športovcov)
Najmladšie žiačky a žiaci: kvalifikácia + 4 rozbehy x 300m
Mladšie žiačky a žiaci: kvalifikácia + 4 rozbehy x 500m
Staršie žiačky a žiaci: kvalifikácia + 4 rozbehy x 600m
Poznámka k pravidlám:
Športovci pobežia kvalifikáciu. Výsledkom z kvalifikácie budú nasledovne nasadzovaný do
rozbehov: 1 rozbeh: 1-6miesto, 2 rozbeh 7-12miesto, 3 rozbeh 13-18miesto, 4 rozbeh 19-24miesto,
5 rozbeh 25-30miesto, 6 rozbeh 31-36miesto, 7 rozbeh 37-42miesto atď.
Po odštartovaní rozbehov: posledný pretekár z daného rozbehu klesne o rozbeh nižšie pre
nasledovný štart a prvý pretekár v danom rozbehu postupuje o rozbeh vyššie.
Časový harmonogram rozbehov je pevne stanovený a každý pretekár je zodpovedný za nastúpenie
na štart včas a do správneho rozbehu. V prípade nenastúpenia (nestihnutia) štartu sa pretekár
klasifikuje ako posledný v danom rozbehu a klesne o rozbeh nižšie automaticky.

13. marec 2019 dopoludnia
Preteky Dvojčlenných štafiet (zmiešaných dvojčlenných štafiet)
Žiaci, žiačky r. 2008-2007
2x0,5km – okruh 1x0,5 – disciplína 1xhod loptičkou na cieľ
Žiaci, žiačky r. 2006-2005
2x1km – okruh 2x0,5 km – disciplína streľba LL
Žiaci, žiačky r. 2004-2003
2x2km – okruh 2x1 km – disciplína streľba LS
Dvojčlenné preteky štafiet kde každý člen beží 2x okruh okrem kategórie r. 2008-2007.
Hod loptičkou na vzdialenosť 10m do štvorca 2,5x2,5m.
Za nepresný zásah bude časová penalizácia 5sek.
V prípade nemožnosti postavenia dvojčlennej štafety školou môže táto postaviť aj zmiešanú
dvojčlennú štafetu.
Časový program:
11,00 – 11,50
12,00

Nástrel
Štart pretekov štafiet

Pravidlá a predpis:
Súťaží sa podľa pravidiel SZB, SLA a týchto propozícií.
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Freestyle Lyžovanie
Spoluorganizátor:
Slovenská lyžiarska asociácia – Úsek akrobatického lyžovania
Termín konania:
Slopestyle - 12. marec 2019 - doobeda - Snow park
Skicross - 12. marec 2019 - poobede – v okolí Snow park
Miesto:

Štrbské Pleso

Zasielať organizátorovi (ristova@sass.sk) a v kópii : t.murgac@gmail.com
Informácie: Tomaš Murgač – 0917 545 905
Účastníci:
Mladší žiaci/-čky 2007 a mladší
Starrší žiaci/-čky 2003 až 2006
Pravidlá a predpis:
Súťaží sa podľa pravidiel SLA a týchto propozícií, prilby sú povinné.
Skicross:
- pretekať sa bude na vyznačenej trati, pozostávajúcej z terénnych nerovností, vĺn, klopených
zákrut a malých skokov (skoky nebudú vôbec veľké, max. 1-2 metre). Pretekár vyštartuje do trate
samostatne (nie vo štvorici ako v reálnom skicrosse). Pretekár s najlepším časom vyhráva pretek.
Slopestyle:
- preteká sa v slopestyle trati, pozostávajúcej zo skokov a prekážok. Pretekár sa snaží získať čo
najvyššie bodové hodnotenie za triky prevedené na skokoch a prekážkach.
Súťažný výbor:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Veliteľ trate:

Mgr. Tomáš Murgáč ( SS,SX )
Petra Jurečková (SS)
Peter Lengyel (Skicross)
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RING B A N D Y

WORKSHOP „Zoznámte sa s pravidlami a hrou športu BANDY a RINGBANDY“
Na Workshope sa zoznámite s hrou, pravidlami a môžete sa zapojiť do súťaže v rámci Kalokagatie.
Žiaci si tak môžu pod dozorom skúsených trénerov osvojiť pravidlá, vyskúšať techniku práce s
hokejkou a loptičkou na ľade a porovnať tak rozdiely medzi hokejom, bandy a rinkbandy.
Pri tréningu korčuliarov dostávať do povedomia na zásadu:
To paraphrase: A skater is never away from the ice! For a skater, life consists of either skating or
thinking about skating!
Ak chcete parafrázovať: Korčuliar nikdy nie je ďaleko od ľadu! Pre korčuliara, život sa skladá buď
z korčuľovania, alebo premýšľania o korčuľovaní!

Termín:

12. marca 2019

Miesto:

Zimný štadión Poprad (ľadová plocha)

Činovníci:

Riaditeľ súťaže: Ľudovít Vepy
Rozhodcovia: Slovenská asociácia Bandy
Michael Bratt - tréner a metodik bandy Švédsko
Stefan Jonsson, tréner mládeže Švédsko
Lukáš Vepy, tréner bandy a kondičný tréner 2.kv.st.

Pravidlá:
Hrá sa Rinkbandy podľa pravidiel Slovenskej asociácie Bandy / SAB /.
Hrá sa bez akéhokoľvek kontaktu, je zakázané zahrať loptičku dlaňou ruky, hlavou s pohybom ako
hlavička, je zakázané nadvihnúť hokejku, udrieť z vrchu do hokejky, pri páde na ľad zahrať
loptičku, kopnúť do loptičky nadvihnutím nohy. vysokú loptičku môžme spracovať ktoroukoľvek
časťou tela okrem dlane ruky, hokejkou do úrovne ramien. Rohové údery sa zahrávajú od rohovej
zástavky / postavenie hráčov je nutná ukážka na ľadovej ploche /, Fauly sa trestajú vylúčením
hráča na 3, 5 alebo 10 min. Striedať je možné počas hry 5 hráčov počas hry.aj jednotlivo. Celkové
vysvetlenie je síce v anglickom jazyku a v ruskom jazyku na videu - link nižšie.
Rozhodcovia: dvaja na ľadovej ploche
Účastníci:

Prihlásené min. 6 členné kolektívy chlapcov alebo dievčat ZŠ (možný aj mix
družstva) – 2003 a mladší.
Minimálny počet hráčov v družstve na zápas je 5 hráčov v poli + 1brankár
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Hráčska výstroj:

hokejová helma s košíkom, rukavice môžu byť aj lyžiarske, chrániče lakťov,
holenné chrániče, hokejové rukavice, korčule, bandy hokejka, zimné
oblečenie.

Hrací čas:

rozcvičenie 5 min. pred zápasom,
2 x 15 min. hrubý čas,
striedanie podľa potreby v priebehu hry
prestávka 2 min.,
úprava ľadu po každom 2.zápase
upresníme podľa počtu tímov

Dresy:

každé mužstvo si prinesie dve sady dresov – svetlé a tmavé (družstvo musí
mať jednotne dresy, môžu byť aj rozlišovačky)

Hrací systém:

Hrať bude 6 maximálne 8 družstiev
Rozpis zápasov a hrací systém bude určený po podaní prihlášok zo škôl.

Bodové hodnotenie: výhra 2 body
remíza 1 bod
prehra 0 bodov
Kritéria rozhodujúce pri rovnosti bodov :

1. celkový počet bodov
2. vzájomný zápas
3. rozdiel skóre
4. podiel skóre
5. väčší počet vstrelených gólov
6. menší počet obdržaných gólov
7. žreb

Niečo málo o tomto športe:
„ Chceme zanechať na tomto svete stopu aby sme všetci spoločne mali zmysluplný život, bez
ohľadu na to, čo si pod tým vykladáte. Ideme za tým. Miesto na ktorom žijeme je krásne ihrisko,
kde je možné naozaj všetko. Nie sme tu večne. Náš život je krátka iskra na tejto planéte, ktorá má
neuveriteľnú rýchlosť a smeruje do tmavého neznámeho vesmíru. Preto si užime život s vášňou a
urobme si ho zaujímavý. Nech sa počíta“.
Tieto myšlienky nás viedli k oživeniu jedného z najstarších športov BANDY.
Čo je BANDY a RINGbandy.
Bandy je kolektívny zimný šport a loptová hra, ktorá sa hrá na ľadovej ploche na dve bránky, v
ktorom korčuliari používajú hokejku na dolnom konci oblúkovito zahnutá. Cieľom hry je dopraviť
loptičku pomocou hokejky do bránky. Nastupujú proti sebe dve 11 členné družstvá /10 hráčov v
poli a brankár/.
Tento šport je považovaný za formu hokeja a je predchodcom ľadového hokeja, florbalu a
hokejbalu. Hrá sa zvyčajne v polčasoch po 45 minútach s 20 min. prestávkou a ihrisko má rovnakú
veľkosť ako futbalové ihrisko.
Variantou BANDY je Ringbandy, ktorý sa hrá na hokejových klziskách s bránkami na ľadový
hokej a so šiestimi hráčmi na jednej strane a s tým istým počtom na strane druhej. Bandy pravidlá
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sú odlišné od pravidiel ľadového hokeja. Hrá sa zvyčajne v polčasoch 30 minút s 10 min.
prestávkou.
Na základe počtu zúčastnených športovcov je bandy druhým najpopulárnejším zimným športom po
ľadovom hokeji. Bandy je tiež zimným športom číslo dva v predávaných lístkoch na deň súťaží na
majstrovstvách sveta v porovnaní s ostatnými zimnými športmi.
https://www.youtube.com/watch?v=yIl9B_L9y6I&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=pxrLwl2dQpw

Informácie:

riaditeľ turnaja – p. Lukáš Vepy
zástupca
p. Ľudovít Vepy

+421 917 653 047
+421 917 626 568

Každý hráč by si mal uvedomiť že sa bude hrať fair play, čo je základným predpokladom
športového súťaženia, ktoré obsahuje dodržiavanie pravidiel, športového správania, pomoc
druhému súťažiacemu, ale hlavne hranie hokeja pre radosť, zábavu z hry a športovania.
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KULTÚRNE SÚŤAŽE
Filozofia a cieľ:
Olympizmus je životnou filozofiou, oslavujúcou a vyvážene spájajúcou telesnú zdatnosť, vôľu,
ducha. Spojením športu s kultúrou a výchovou sa olympizmus usiluje o utvorenie takého životného
štýlu, ktorý je založený na radosti z vyváženého úsilia, na výchovnej hodnote dobrého príkladu a na
rešpektovaní základných univerzálnych etických princípov. Jeho cieľom je všade zapojiť šport do
služieb harmonického človeka s nádejou, aby sa tak podporilo budovanie mierovej spoločnosti,
usilujúcej sa o ochranu ľudskej dôstojnosti.
Kodaň 2009, XIII. Olympijský kongres

Celoslovenská amatérska výtvarná súťaž sa vyhlasuje pri príležitosti konania 9. ročníka
ZIMNEJ KALOKAGATIE, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. -13.3.2019

Výtvarné témy:
„Mám rád zimné športy“
„Môj vzor, moja motivácia“
Súťaž vo fotografii:
KALOKAGATIA – zameranie na šport, kultúru a umenie
v symbióze s človekom a prírodou.

Podrobnosti nájdete v propozíciách pre kultúrne súťaže zverejnené na www.sass.sk a FB
ZimnaKalokagatia.
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PRÍLOHY:
Usmernenie k zúčtovaniu cestovných výdavkov
Od 17.11.2014 je v platnosti pre žiakov ZŠ, SŠ a VŠ doprava vlakom ZDARMA. Je potrebné si
vybaviť VČAS preukaz. Cestujúci s nárokom na bezplatné cestovanie sa zaregistrujú a dostanú
preukaz v pokladniciach s logom KVC (Komplexné vybavenie cestujúcich). Na počkanie ho
cestujúcemu vydajú v 85 staniciach, v 65 menších staniciach vyplní cestujúci žiadanku a preukaz
na bezplatné cestovanie príde na stanicu, kde oň cestujúci požiadal, do troch pracovných dní.
Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (vlak, autobus) sa bude cestovné preplácať do
výšky predložených cestovných lístkov.
Je potrebné využívať vlakovú dopravu, ktorá je pre žiakov zdarma. Treba si lístky vybavovať v
dostatočnom predstihu.
Všeobecne pri ceste vlakom (len II. triedy) je nutné využiť skupinové zľavy. Pri nevyužití
skupinovej zľavy bude cestovné prepočítané na skupinovú zľavu a preplatené bude iba v tejto
výške.
Použitie IC vlakov je nutné odsúhlasiť vopred na Sekretariáte SAŠŠ.
Za každé družstvo musí byť vypísané tlačivo Cestovný príkaz (na učiteľa, resp. trénera), na
ktorom musia byť uvedené všetky osoby, ktoré sa súťaže zúčastňujú (pri družstve priložiť
zoznam účastníkov s podpismi). Vzhľadom k tomu bude cestovné preplatené až po návrate zo
súťaže – cestovný príkaz musí byť vypísaný kompletne, podpísaný a opečiatkovaný vysielajúcou
školou. Na preplatenie sa zasiela cestovný príkaz spolu s lístkami, prípadne aj s miestenkami,
číslom účtu a kontaktom na účtovateľa.
(Nepoužívať doterajšie tlačivo Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov. Pri zaslaní tohto
tlačiva vám cestovné nebude preplatené.)
Pri použití súkromného motorového vozidla sa cestovné bude preplácať vo výške cestovného
hromadnej verejnej dopravy (železnice), ale iba vodičovi vozidla. Rovnako musí byť vypísaný
cestovný príkaz a doložený zoznam všetkých zúčastnených osôb s podpismi. Na žiadosť uviesť
číslo účtu a kontakt na účtovateľa.
Mimoriadny autobus je možné použiť len vtedy, ak výška nákladov nepresiahne celkovú sumu
nákladov pri použití verejnej hromadnej dopravy (k úhrade treba predložiť faktúru, objednávku,
stazku a zoznam prepravovaných osôb s podpismi!!!). Fakturovaná výška dopravy musí byť vopred
dohodnutá na Sekretariáte SAŠŠ.
Ak fakturovaná čiastka nebude dohodnutá vopred, faktúra nebude uhradená. Rovnako nebude
uhradená, ak nebude mať všetky požadované náležitosti.
Všetky doklady na zúčtovanie s číslom účtu (tvar IBAN) a kontaktnou osobou (meno, telefón,
prípadne e-mailová adresa) zašlite na:
Se - SAŠŠ, hala Mladosť, Trnavská 37, 831 04 Bratislava
Doklady zašlite najneskôr do 10 dní po skončení M - SR (rozhoduje
pečiatka pošty), v opačnom prípade nebudú preplatené.
V prípade dotazov sa obráťte na Se SAŠŠ: 02/ 44453482, 0903 224 572, ekonom@sass.sk
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P R I H L Á Š K A
ZIMNÁ KALOKAGATIA 2019
ŠPORT: ..................................................................................................
ŠKOLA: ...................................................................................................
Adresa: ....................................................................................................
Kontakt:...................................................................................................
(meno vedúceho, e mail, telefón)

..................................................................................................................
ZOZNAM účastníkov:
Meno a priezvisko

ročník narodenia

disciplína

kategória

poznámka/FIS body

Poznámka: Účastníkov je potrebné zoradiť podľa aktuálnej výkonnosti (od najlepšieho
pretekára). Následne budú podľa poradia zaradení do štartovej listiny.
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STRAVOVANIE:
11.3.2019

Večera......................počet

k úhrade!

12.3.2019

Raňajky....................počet

k úhrade!

12.3.2019

Obed.........................počet

12.3.2019

Večera .....................počet

len ubytovaní účastníci a účastníci večerného

13.3.2019

Raňajky....................počet

len ubytovaní účastníci

13.3.2019

Obed.........................počet

behu

Alergia na stravu:............................................................................................aká a počet

UBYTOVANIE:
z 11.- 12.3. 2019 (k úhrade)

ANO – NIE

................počet

zaškrtnite

z 12.-13.3.2019 (účastníci nad 60 km, zahraničie)

ANO – NIE

................počet

zaškrtnite

DOPRAVA: príchod...................hod

dňa...................................

dopravný prostriedok...............................................................................

Dátum: ........................................

Potvrdenie školy: ......................................

PRIHLÁŠKU zaslať najneskôr do 28.2.2019 (ristova@sass.sk)
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PREZENČNÁ LISTINA
(stravovanie)
Akcia:

ZIMNÁ KALOKAGATIA 2019

Miesto a termín konania: Štrbské Pleso, 12.-13.3.2019
Škola:

P. č.

Meno a priezvisko

Rok narodenia

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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PREZENČNÁ LISTINA
(ubytovanie)
Akcia:

ZIMNÁ KALOKAGATIA 2019

Miesto a termín konania: Štrbské Pleso, 12.-13.3.2019
Škola:

P. č.

Meno a priezvisko

Adresa bydliska

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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PREZENČNÁ LISTINA
(štartovné)
Akcia:

ZIMNÁ KALOKAGATIA 2019

Miesto a termín konania: Štrbské Pleso, 12.-13.3.2019
Škola: ...................................................................................................................................................
SUMA:..10€ / osoba............................................................................................................................

P. č.

Meno a priezvisko

Rok narodenia

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
24

OZNÁMENIE:
Na tomto podujatí, sa bude vytvárať fotodokumentácia a bude sa vyhotovovať obrazový a zvukový
záznam. Zúčastniť sa ho môžete dobrovoľne. Všetci zúčastnení tomuto oznamu rozumejú a berú na
vedomie, že fotografie a videá budú využité na propagačné účely Slovenskej asociácie športu na
školách (viď. www.sass.sk /Politika informovanosti dotknutej osoby).
V prípade otázok, prosím kontaktujte Mgr. Andreu Ristovú, tel. č.: 0903 264 571, mailová adresa:
ristova@sass.sk.
Ďakujeme.

Informovanie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Meno a priezvisko účastníka (športovec; tréner; usporiadateľ; zástupca školy: riaditeľ, učiteľ; správca
štadióna/ihriska, zdravotník)* .......................................................................................................
Dátum narodenia: ...................................................................................................................................
Základná škola (názov a adresa): ............................................................................................................

Dole podpísaný zákonný zástupca športovca / iný účastník* týmto vyhlasujem, že som bol
informovaný/á v zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o spracovávaní osobných údajov (meno
hráča, rok narodenia) uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských
športových súťažiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. (viď. „Politika informovanosti dotknutej
osoby“).
Zároveň beriem na vedomie, že som bol poučený o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené v nariadení
GDPR, kapitola III, resp. Zákone, druhá hlava (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“).
Vyhlasovateľ školských súťaží Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR),
spoluvyhlasovateľ Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ), organizátor SAŠŠ.

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: .........................................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Podpis: zákonný zástupca športovca

Podpis: plnoletej osoby

25

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
(v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 78 ods. 6 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov)

SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM* s fotografovaním, s použitím podobizne, obrazových snímok a obrazov
i zvukových záznamov športovca*, ktoré budú zaznamenané počas podujatia, vo forme ich nekomerčného
i komerčného zverejnenia v tlačových alebo elektronických médiách, webových portáloch turnaja a vo
forme ich sprístupnenia verejnosti za účelom podpory, propagácie, historických a štatistických údajov
podujatia jeho vyhlasovateľmi a organizátorom.
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ...............................................................................................

.....................................................................

.........................................................................

Podpis: zákonný zástupca športovca

Podpis: plnoletej osoby

V .....................................................dňa ..................................................................................................
* nesprávne prečiarknite

Podpísaný zákonný zástupca športovca / iný účastník* týmto vyhlasujem, že som bol
informovaný/á v zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o spracovávaní osobných (viď.
„Politika informovanosti dotknutej osoby“).
Zároveň beriem na vedomie, že som bol poučený o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené v nariadení
GDPR, kapitola III, resp. Zákone, druhá hlava (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“). Dotknutá
osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov preukázateľne a slobodne, svoj súhlas môže
kedykoľvek odvolať kontaktovaním spoločnosti Slovenská asociácia športu na školách, Trnavská 37,
Bratislava 821 01 , E-mail: sass@sass.sk.
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