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Všeobecné ustanovenia  

Vyhlasovateľ:   

Slovenská asociácia športu na školách 

 

Usporiadateľ: ZŠ, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom,  Mesto Žiar nad Hronom, KR SAŠŠ 

v Banskobystrickom kraji pod záštitou primátora mesta Žiar nad Hronom, Slovenský zväz biatlonu 

a Klub biatlonu Vyhne 

 

Dátum konania: 25.-26. septembra 2014 

 

Miesto konania: Žiar nad Hronom – námestie  

 

Organizačný výbor: 

 

Riaditeľ pretekov:  Ing. Štefan Muha 

Hlavný rozhodca:  Ondrej Kosztolányi 

Veliteľ tratí:   Peter Luptovský 

Veliteľ strelnice:  Jozef Filip 

Hospodár pretekov:  Krajská rada SAŠŠ Banská Bystrica 

Technický delegát:  deleguje SZB 

 



 

Čestný výbor:  Mgr. Peter Antal - primátor mesta Žiar nad Hronom 

PaedDr. Marian Majzlík – predseda SAŠŠ 

 

 

Prihlášky:    

Zasielajte e mailom príp. poštou do 15 9. 2014.  

 

Poštová adresa: ZŠ, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom 96501. 

E-mail: muhastefan29@gmail.com 

Čislo telefónu: 0918941081 

 

Súčasťou prihlášky je súpiska s menom, priezviskom, dátumom narodenia, potvrdená riaditeľom 

školy, preukaz poistenca, poučenie o manipulácii so zbraňou. 

 

Žrebovanie:    

Na základe prihlášok sa uskutoční 24.9.2014. 

 

Prezentácia:   

25.9.2014 od 10,00 hod. do 13,00 hod. v priestoroch Súkromnej pedagogickej a sociálnej 

akadémie EBG v Žiari  nad Hronom, Námestie Matice slovenskej. 

 Pri prezentácii treba uhradiť štartovné, odovzdať prezenčné listiny (v prílohe). 

   

Štartovné:    

Každý účastník zaplatí štartovný poplatok  2,- EUR za pretekára. 

 

  

Úhrada:  
 

Cestovné: 

Na náklady vysielajúcej organizácie. 

 

Ubytovanie:  
Zabezpečí organizátor podľa objednávky - na náklady vysielajúcej organizácie. 

Cena ubytovania na jednu osobu je 10,- € v centre mesta. 

 

Strava: 

Zabezpečí organizátor podľa objednávky - na náklady vysielajúcej organizácie. 

Cena stravovania: obed – 2,30 €,  večera – 1,10 €,  raňajky – 1,- €  v priestoroch ZŠ, Jilemnického  

ulica č. 2, Žiar nad Hronom. 

 

Technické zabezpečenie: 

Všetky náklady spojené so zabezpečením pretekov hradí organizátor. 

 

 

Poistenie:   
Pretekári, ich sprievod a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a náklady. Je  

potrebné mať pri sebe kartičku poistenia. 
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Rôzne: 

K dispozícii bude mestská plaváreň s možnosťou vstupu od 16,00 do 20,00 hod, hradí organizátor. 

         Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového programu, vzhľadom na počet prihlásených              

         družstiev a počet účastníkov v prípade zmeny počasia. Nástup účastníkov na slávnostné otvorenie    

         a slávnostné vyhodnotenie je povinné pre všetkých pretekárov. 

 

         Technické ustanovenia 

Veková kategória: 

Žiaci a žiačky ZŠ  nar. 1.1.1998 a mladší  

Žiaci, žiačky SŠ  nar. 1.1.1994 a mladší     

 

Účastníci:   
Družstvá (zložené zo žiakov jednej školy) a  jednotlivci (ak nie sú členmi družstiev) – nominovaní 

príslušnou Krajskou radou SAŠŠ. 

Za ich doprovod (družstiev aj jednotlivcov) zodpovedá vysielajúca organizácia.  

 

Predpis a pravidlá:  
Preteká sa podľa pravidiel biatlonu  a týchto propozícií. 

 

Disciplíny:    Rýchlostné preteky 

         Preteky s hromadným štartom 

 

Hodnotenie:  
Zvíťazí školské družstvo s najnižším súčtom časov dvoch najlepších z družstva z rýchlostných 

pretekov a z preteku s hromadným štartom v každej kategórii zvlášť. Jednotlivci podľa 

umiestnenia. Tretí člen družstva sa započítava do hodnotenia v prípade zhody súčtu časov dvoch 

pretekárov družstva. 

   

Upozornenie   

Zbraň /pušky si ukladajú do stojanov na strelnici a vyberajú si ich v priebehu pretekov sami 

pretekári. Z bezpečnostných dôvodov prenášajú pretekári po strelnici pušku uchopenú za hlaveň 

a vo zvislej polohe. Zbraň môže mať otvorené mieridlá, diopter.        

Nie je povolená optika, poloautomat, automat. Môže sa používať zásobník na päť nábojov. 

 

Ceny:   

Družstvá a jednotlivci na prvých troch miestach v každej kategórii získajú diplomy, medaily. 

Víťazné družstvá a jednotlivci získajú titul „Školský majster Slovenska“. 

 

Protesty:   

Písomne s vkladom  10,- EUR hl. rozhodcovi, do 30 min. po zverejnení priebežných výsledkov. 

 

 

 



 

 

 

 

Časový program: 

1. deň 

   10,00 – 13,00  prezentácia - Súkromná pedagogická a sociálna akadémia        

                                                             EBG v Žiari  nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 

   12,00 – 13,30  obed – ZŠ, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom 

   13,45   porada vedúcich v priestoroch štartu 

   14,00   slávnostné otvorenie 

14,45   nástrel 

   15,15   štart – rýchlostné preteky  

   18,00   večera  

 

2. deň 

   7,00 – 8,30  raňajky 

   9,00 – 9,50  nástrel 

   10,00   štart – preteky s hromadným štartom 

   12,00   vyhlásenie výsledkov - obidva dni   

   12,30 – 13,30  obed  

 

 

Ing. Štefan Muha       PaedDr. Marian Majzlík   

riaditeľ pretekov              predseda SAŠŠ 

Disciplína Rýchlostné preteky Preteky s hromadným štartom 

Kategória 
Trať-

km 
Streľba 

TK-

m 

Trať-

km 
Streľba 

TK-

m 

Žiačky  1,5 L 50 1,5 L 50 

Žiaci 3 LL 50 3 LL 50 

Študenti  3 LL 70 3 LL 70 

Študentky 3 LL 70 3 LL 70 

       

       

L – streľba v ľahu, Streľba v stoji z bezpečnostných dôvodov nebude 



 

 

 

 


