
 
 
 
 

X.  
ŽUPNÁ 

OLYMPIÁDA 
stredných škôl 

 
Trnavského 

samosprávneho kraja 
 

21.- 22. apríl 2016 
 



 

 

 

PROPOZÍCIE 
 

  

 
Vyhlasovateľ:  Trnavský samosprávny kraj 

  

Organizátor: Trnavský samosprávny kraj, Slovenská asociácia športu na školách 

v spolupráci s Okresným úradom v Trnave, strednými školami Trnavského 

kraja a  ďalšími telovýchovnými subjektmi. 

 

Termín:   21.- 22. apríla  2016 

 

Účastníci:  a)   Víťazné družstvá z okresných kôl školských športových súťaží vo 

volejbale, hádzanej, basketbale, crossmintone/spedminton (všetko chlapci 

a dievčatá), futbale chlapcov, silovom  päťboji chlapcov a jednotlivci 

atletika, prípadne ďalší nominovaní jednotlivci a účastníci, ktorí získali 

zelenú kartu podľa ustanovenia KR SAŠŠ. Títo sa však nemôžu pri 

prípadnom víťazstve zúčastniť M SR. 

 

b)  Nominovaní účastníci v športoch karate a cyklistika podľa 

individuálneho súťažného plánu. 

  

Doprovod:       Pri kolektívnych športoch družstvo sprevádzajú max. dvaja vedúci, 

v silovom päťboji jeden vedúci. V atletike  sa počet vedúcich riadi všeobecne 

platnými predpismi a rozhodnutím príslušnej Okresnej rady SAŠŠ. Pri 

doprovode nad rámec stanoveného limitu, organizátor neuhrádza náklady 

spojené s jeho pobytom. 

 

Vekové kategórie:  Žiaci a žiačky stredných škôl  nar. 1. 1. 1996 a mladší 

 
Poznámka:  

Žiaci a žiačky, ktorí navštevujú gymnázium v osemročnej forme (nastúpili na gymnázium po ukončení piateho ročníka 

ZŠ) môžu reprezentovať školu v kategórii ZŠ pri dodržaní podmienky, že sú žiakmi prímy, sekundy, tercie a kvarty (na 

ZŠ by boli žiakmi 6. – 9. ročníka). 

Títo žiaci a žiačky v bežnom ročníku (školský rok 2015/2016) môžu štartovať aj v kategórii stredných škôl, ale v tom 

prípade už nemôžu štartovať v kategórii základných škôl.  

Každý z účastníkov školských športových súťaží môže teda štartovať LEN V JEDNEJ VEKOVEJ KATEGÓRII. 
Žiaci a žiačky, ktorí navštevujú vyššie ročníky osemročných gymnázií (kvinta, sexta, septima, oktáva – prípadne iné 

označenie) môžu súťažiť len v kategórii stredných škôl. 
 

 



Úhrada:  Náklady hradí vyhlasovateľ v rozsahu uvedenom v organizačných pokynoch. 

 

Prihlášky:  Vloženie súpisky prostredníctvom školského športového portálu 

www.skolskysport.sk a zaslaním na priloženom tlačive na e mail 

ristova@sass.sk.  

 

Prihlášky v atletike, treba zasielať aj na e mail : hammel@asktt.sk. 

 

Najneskôr do 15. apríla 2016. 
 

Informácie:  Andrea Ristová - ŠTK SAŠŠ 

Námestie Jozefa Herdu 1,  Trnava 917 01  

Tel: 0903 264 571 , ristova@sass.sk 

 

   Kontakty na jednotlivých riaditeľov športových disciplín v prílohe. 

                       

Upozornenie:  Školy, ktoré nebudú prihlásené a nebudú mať vloženú súpisku v systéme 

školského športového portálu nebudú do súťaže zaradené (nebudú pripustené 

štartovať).   

                            
Žrebovanie:  V kolektívnych športoch bude 18. apríla 2016 o 13.00 h - v sídle 

organizačného výboru (MŠH Rybníková ul., Trnava) - za prítomnosti 

predsedov okresných rád SAŠŠ. 

 

Prezentácia:   21. apríla 2016 v Mestskej športovej hale (bočný vchod), Rybníkova ul.  

od 7.00 – 9.00 h –  volejbal CH a D, basketbal CH, futbal CH, hádzaná CH, 

atletika a crossminton/spedminton CH a D. 

 

Poznámka: hádzaná D, basketbal D, silovom päťboji CH a karate, ktoré 

majú svoju súťaž 22. apríla 2016 sa prezentujú až v tento deň .  

 

22. apríla 2016 v Mestskej športovej hale (bočný vchod), Rybníkova ul. od 

8.00 – 9.00 h – hádzaná D a basketbal D, silový päťboj CH.  

Karate sa prezentuje priamo na športovisku. 

 

Upozornenie: Všetky družstvá majú povinnosť prezentovať sa. Je veľmi 

dôležité dodržať časový rozpis prezentácie. 

 

Pri prezentácii: 

- odovzdajú prezenčné listiny k stravovaniu, súpisky vytlačené zo školského 

portálu, ktoré musia byť potvrdené riaditeľom školy.  

- obdržia suveníry pre účastníkov, stravné lístky ako aj organizačné 

informácie k podujatiu. 

Rozhodcovia a  

pravidlá:  Výber rozhodcov zabezpečuje organizátor po dohode s príslušnými 

športovými zväzmi. Súťaží sa podľa platných pravidiel konkrétneho športu. 

Kontrola 

dokladov: Pred začiatkom pretekov má právo žiadať hlavný rozhodca preukaz 

totožnosti ku kontrole. 

 

Ubytovanie: Ubytovanie sa počas X. ŽO zabezpečovať nebude.  

 

Stravovanie:  Stravovanie bude zabezpečené pre všetkých účastníkov pri športoviskách. 

http://www.skolskysport.sk/
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Doprava: Doprava bude zabezpečovaná z okresov spoločnými autobusmi po oba 

súťažné dni. Koordináciu v okresoch budú mať na starosti predsedovia OR 

SAŠŠ v Trnavskom kraji (adresár v prílohe). 

 

Hrací systém: V kolektívnych športoch: Bude stanovený na základe počtu prihlásených 

družstiev.  

V prípade úplnej osmičky (príp. šestky) sa hrá v dvoch skupinách každý 

s každým. V poradí prví dvaja  zo skupín postupujú do semifinále, kde 

odohrajú zápasy krížovým spôsobom (A1 – B2 / B1 – A2). Víťazi zohrajú 

zápas o prvé a porazení o tretie miesto. Družstvá v skupinách na treťom 

mieste odohrajú zápas o celkové piate miesto, družstvá v skupinách na 

štvrtom mieste  o celkové siedme miesto. 

 

Iný hrací systém pri opodstatnenom návrhu môže schváliť iba športovo- 

technická komisia X. Župnej olympiády stredoškolákov Trnavského kraja. 

 

Výstroj: Každé družstvo (týka sa len kolektívnych športov)  musí mať zo sebou dva  

druhy dresov rôznej farby a loptu na rozcvičenie. Z lôpt bude vybraná 

potom hracia lopta. 

Treba dbať na výber vhodnej obuvi k jednotlivým športovým disciplínam.  

 

Ceny:   Diplomy, medaily, poháre.  

 

Titul: Víťazné družstvá a jednotlivci získajú titul „Víťaz X. Župnej olympiády 

stredoškolákov Trnavského kraja“ - v atletike, volejbale, basketbale, 

hádzanej, crossmintone/spedminton (všetko CH a D), futbale a silovom 

päťboji CH -  aj titul „Školský majster Trnavského kraja“. 

 

Postup: V atletike, volejbale, basketbale, hádzanej, crossmintone (všetko CH a D), 

futbale a silovom päťboji CH víťazné kolektívy X. Župnej olympiády 

stredoškolákov Trnavského kraja postupujú na Školské majstrovstvá 

Slovenska. 

 

Protesty:  Podávajú  sa písomne prostredníctvom vedúcich družstiev do 30 minút po 

skončení zápasu (súťaže), riaditeľovi súťaže s vkladom 7 EUR. Protesty 

posudzuje športovo-technická komisia SAŠŠ. 

 

Zdravotnícka  Počas celej olympiády je zabezpečený zdravotnícky dozor zo SZŠ v Trnave.  

služba: Družstvá by mali byť vybavené aj vlastným zdravotníckym materiálom 

– chladiace spreje, suchý ľad. 

 

Poistenie: Všetci účastníci X. ŽO štartujú na vlastné zdravotné poistenie. Je potrebné, 

aby všetci mali u seba kartičku poistenca. 

 

UPOZORNENIE:  

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor oznámi  na 

porade vedúcich.  

Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá ! 

 

Účastníci ŽO sa zúčastňujú slávnostného otvorenia, samotného turnaja, ako aj  slávnostného 

ukončenia súťaže. 
 



Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva či jednotlivca), organizátor je oprávnený požadovať 

úhradu  vynaložených nákladov ! 

PROGRAM 
X. Župnej olympiády stredoškolákov 

 

v Trnavskom kraji 
 
 

 

 
 
 
 
 

9.- 10. apríl 2016 
 

súťaž v cyklistike – Suchá nad Parnou a okolie 

 

21. apríl 2016 
 

7.00 – 9.00 h   prezentácia v Mestskej športovej hale – podľa rozpisu 

 

10.00 h   slávnostné otvorenie X. Župnej olympiády  

v Mestskej športovej hale 

 

12.30 h – cca 18.00 h  športové súťaže          

     

11.30 – 14.00 h  obed priebežne 

       

 
22. apríl 2016 
 

8.00 – 9.00 h   prezentácia v Mestskej športovej hale – podľa rozpisu 

 

10.00 – 15.00 h  dokončenie súťaží   

 

od 12.00 h   obed priebežne 

 

    vyhodnotenie na športoviskách  



  
 Špeciálne technické ustanovenia k jednotlivým športom 

 

 

 

F U T B A L  

 
Termín:  Chlapci   21.- 22. apríla 2016   

  

Miesto:  Futbalové ihriská AŠK Slávia Trnava, Rybníková ul. - (trávnaté)  

  

Činovníci:  Riaditeľ súťaže:   PaedDr. Jozef Gábor  

    

Hlavný rozhodca:  Deleguje Západoslovenský futbalový zväz v spolupráci 

s ŠTK SAŠŠ 

 

Štartujú:  Víťazné družstvá (max. 15-členné ) z okresných kôl   

 

Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel futbalu a tohto predpisu.  

Hrací čas 2 x 20 min. s 5 min. prestávkou medzi polčasmi. 

 

Hodnotenie: Za výhru sa prideľujú 3 body, za remízu 1 bod a za prehra 0 bodov. Pri 

rovnosti bodov v skupinách rozhodujú: 

  1. vzájomné zápasy, 

2. rozdiel gólov, 

3. väčší počet strelených gólov, 

4. podiel gólov 

5. penaltový rozstrel (podľa zaužívaných pravidiel – budú upresnené priamo 

na mieste) 

 

 Poznámka: V semifinálových zápasoch a zápasoch o umiestnenie sa v prípade 

nerozhodného výsledku budú kopať penalty – päť. Ak v tejto sérii nepadne 

rozhodnutie, nasleduje séria vždy po jednej až do rozhodnutia zápasu. Vo 

finále nasleduje predĺženie 2 x 10 min a až potom  pokutové kopy. 

 

Upozornenie: Všetky zápasy sa budú hrať na trávnatých ihriskách. Kopačky s kovovými 

kolíkmi sa nesmú použiť. 

 

Časový rozpis: Bude zverejnený po vyžrebovaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V O L E J B A L 

 
Termín:  21.- 22. apríla 2016  

 

Miesto: chlapci a dievčatá MŠH, Rybníková Trnava 

 

Činovníci:  Riaditeľ súťaže: Peter Toman (dievčatá) 

        Zuzana Lieskovská (chlapci) 

 

 Hlavný rozhodca: Deleguje Krajský volejbalový zväz v spolupráci s ŠTK 

SAŠŠ 

 

Štartujú:  Víťazné družstvá (max. 12-členné) z  okresných kôl 

Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel SVF a týchto 

propozícií. 

 

Hodnotenie: Všetky zápasy sa hrajú na dva víťazné sety. Pri hodnotení výsledkov sa 

použije nasledovný bodovací systém : 

3 body  za víťazstvo 2:0 

2 body  za víťazstvo 2:1 

1 bod  za prehru 1:2 

0 bodov za prehru 0:2 

- 1 bod za kontumáciu 

 Pre určenie víťaza v skupine a poradia družstiev sú rozhodujúce nasledovné 

kritériá :  

1.) Počet víťazstiev v turnaji.     

2.) Počet bodov zo všetkých stretnutí. 

3.) Pomer setov. 

4.) Pomer lôpt. 

5.) Výsledky vzájomných stretnutí dotknutých družstiev podľa kritérií 

1 – 4 

 

Časový rozpis:  Bude zverejnený po vyžrebovaní. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B A S K E T B A L 

  

Termín:  Chlapci - 21. apríla 2016  

                                    Dievčatá  - 22. apríla 2016  

 

Miesto:   Hala OA Sereď , Mládežnícka ul. 

(v prípade väčšieho počtu družstiev aj MŠH Sereď) 

  

Činovníci:  Riaditeľ súťaže: Dalimír Pavelka  – (chlapci, dievčatá) 

   

   Hlavný rozhodca:  Deleguje Zsl. SBA v spolupráci s ŠTK SAŠŠ 

       

Štartujú:  Víťazné družstvá (max. 12-členné) z  okresných kôl 

 

Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel basketbalu a tohto predpisu (nie je 

povinné striedanie pätiek). 

  

 Hrací čas  4x 8min – hrubý čas 

 Poznámka: V hracích časoch môže prísť k úprave po žrebovaní. 

 

 

Hodnotenie:  Víťazmi skupín sa stávajú družstvá, ktoré získajú najvyšší počet bodov.  

   Pri rovnosti rozhoduje: 1. vzájomný zápas,  

 2. rozdiel strelených a obdržaných košov 

 

Časový rozpis: Bude zverejnený po vyžrebovaní. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H Á D Z A N Á 
 

 

Termín:  Chlapci -  21. apríla 2016 

   Dievčatá -   22. apríla 2016  

 

 Miesto: Telocvičňa SOŠ elektrotechnickej, Sibírska Trnava 

 

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Vladimír Teplanský 

 

 Hlavný rozhodca: deleguje Krajský hádzanársky zväz v spolupráci s ŠTK 

SAŠŠ  

 

Štartujú: Víťazné družstvá (max. 12-členné) z  okresných kôl 

  

Pravidlá: Súťaží sa podľa pravidiel hádzanej a tohto predpisu.  

  Hrací čas v skupinách: chlapci -  2 x 20 min, dievčatá – 2x15 min, 

  s 5 minútovými  prestávkami medzi polčasmi. Ďalšie zápasy 2x 20 min. 

 

Hodnotenie: Za víťazstvo získava družstvo 2 body. Pri nerozhodnom výsledku získajú 

obe družstvá po jednom bode. 

 Víťazstvom skupiny sa stáva družstvo, ktoré zo všetkých stretnutí získa najväčší počet 

bodov. Pri rovnakom počte bodov dvoch alebo viacerých družstiev rozhoduje o umiestnení: 

o väčší počet bodov zo vzájomných stretnutí 

o väčší rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí 

o väčší počet dosiahnutých gólov zo vzájomných  stretnutí  

o väčší rozdiel gólov zo všetkých stretnutí 

o väčší počet dosiahnutých gólov zo všetkých stretnutí  

o väčší počet víťazstiev zo všetkých stretnutí 

 Ak je družstvo zo súťaže vylúčené, alebo vystúpi súťaže, anulujú sa všetky jeho výsledky 

a v tabuľke sa neuvádza.  

 V zápasoch o umiestnenie sa musí rozhodnúť priamo na ihrisku. Postupujúcim, alebo 

víťazom zápasu  je družstvo, ktoré: 

o zápas vyhrá v riadnom čase 

o je lepšie pri streľbe 7 m  hodov 

 Streľba 7 m  hodov prebieha nasledovne: 

o Päť vybraných hráčov z každého družstva  postupne realizuje striedavo 7 m  hody. 

Víťazom je družstvo, ktoré má po sérii viac gólov. 

o ak je stav po 5 sériách nerozhodný, hádže sa vždy jeden 7 m hod na každej strane, 

ktorého exekútormi môžu byť aj hráči, ktorí hádzali v prvej sérii 5-tich hodov. Hráči 

sa musia striedať a druhýkrát môže v týchto sériách hádzať hráč až po realizácii 7 m 

hodu piatimi hráčmi svojho družstva. 

 

V prípade kontumácie zápasu je hodnotená 10:0. 

 

Výstroj:  Odporúčajú sa chrániče lakťov a kolien !!! 

 

Časový rozpis: Bude zverejnený po vyžrebovaní. 

 

 

 

 



A T L E T I K A 
 

 

Termín: 21. apríla 2016  
                            

Kontrola prihlášok a nahlásenie zmien u štatistu: od 11. 30 – 12.00 h. v zasadačke MAŠ 

      
Miesto: Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho Trnava, ul. Hajdóczyho  

 

Činovníci: Riaditeľ: Oľga Hajmássyová 

 Hlavný rozhodca:  Ľudmila Hlaváčková 

Prihlášky: prihlášky treba zaslať aj štatistovi súťaže: hammel@asktt.sk 

 

Štartujú: Víťazní jednotlivci z každej disciplíny z okresných kôl a  

 nominovaní jednotlivci z okresov /max. 5 za okres v 1disciplíne/ 

 a pozvaní pretekári zo zahraničia 

 

Disciplíny:  

Chlapci  

100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 110 m prek., diaľka, výška, guľa (5kg), oštep (700g), disk 

(1,5kg), štafeta  4x100m. 

 

Dievčatá  

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m,100m prek., diaľka, výška, guľa (3kg), oštep (500g), disk 

(1,0kg), štafeta 4x100m 

+ netradičná švédska štafeta (400ch, 300d, 200ch,100d) 

 

netradičná švédska štafeta /400ch, 300d, 200ch, 100d/ 

 

Pravidlá: Súťaží sa podľa pravidiel atletiky a tohto predpisu. 

 Zvyšovanie výšky: 

 Chlapci – 145-150-155-160-165-170 a ďalej po 3cm 

 Dievčatá – 125-130-135-140-145-150 a ďalej po 3cm 

 

Upozornenie:  Preteká sa na conipurovom povrchu, je nutné dodržať dĺžku klincov  

 do 6mm. Pri behoch bude použitá elektrická časomiera. 

 Počas súťaže je vstup trénerov a vedúcich družstiev na plochu    

 štadióna zakázaný! 

 

 

Časový program: Bude zverejnený pri prezentácii podľa počtu prihlásených. 
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S I L O V Ý päťboj 

 
Termín:  22. apríla 2016 

Miesto:  Telocvičňa Gymnázium Hollého, Trnava  (sídlisko Na Hlinách)  

 

Činovníci:  Riaditeľ súťaže: Rudolf Siska 

 

   Hlavný rozhodca: Matúš Albert 

 

Organizačný pracovník: Gymnázium J. Hollého Trnava - Bohumil Chatrnúch 

AWPC – Slovakia 

   Rybníkova 15/B 

   917 01 Trnava 

   www.awpc-slovakia.com  (Hlavne menu – Silový päťboj) 

 

Účastníci: Štartujú víťazné družstvá z okresných kôl. Družstvo tvorí: 4 pretekári + 1 

vedúci 

            

Informácie:   Matúš Albert – prezident, 00421 903 763493, matus.albert@gmail.com 

 

 

Upozornenie: Pretekár je povinný pri všetkých disciplínach, okrem drepu mať  

oblečené tričko s krátkym rukávom.  

Mikiny, ani iné oblečenie presahujúce rukávom lakeť nie je povolené. 
 

Program súťaže: 
8.00– 9.00  - prezentácia v MŠH 

9.00 – 9.45  - váženie súťažiacich  

10.00   - otvorenie súťaže 

10.10   - štart prvej disciplíny (zhyb na hrazde bez pridanej záťaže) 

10.30   - štart druhej disciplíny (tlak v ľahu na lavičke s činkou, ktorá má   

                hmotnosť 60% TH) 

11.00   - štart tretej disciplíny (bicepsový zhyb s SZ činkou, ktorá má hmotnosť  

                40% TH) 

11.30 – 12.45  - obed 

13.00   - štart štvrtej disciplíny (kľuky na bradlách bez pridanej záťaže) 

13.30   - štart piatej disciplíny (drep s činkou na pleciach, ktorá má hmotnosť  

                 80% TH) 

do 16.00  - slávnostné dekorovanie víťazov a odovzdávanie ocenení  súťažiacim 

 

 
Poznámka: Časový rozpis je orientačný. Čas štartu jednotlivých disciplín sa môže posunúť 

vzhľadom na priebeh súťaže.  

 

Pravidlá súťaže a metodiku nájdete na www.awpc-slovakia.com v hlavnom menu silový päťboj. 

 

http://www.awpc-slovakia.com/
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   CROSSMINTON 

 

Termín:  22. apríla 2016 

    

Prezentácia:   od 7.00 h – 9.00 h v MŠH Trnava 

   Začiatok súťaže: 10.00 h 

 

Miesto:  SOŠ obchodu a služieb Trnava 

 

Činovníci:  Riaditeľ súťaže: Tibor Nešťák 

Organizačný pracovník: SOŠ OaS Trnava – Branislav Bartko 

 

Kategória:  1. kategória žiaci a žiačky nar. po 1.1. 2000 

   2. kategória žiaci a žiačky nar. po 1.1.1996  

                                                         

Účastníci:  Zmiešané družstvo je tvorené max. 2 chlapcami a max. 2 dievčatami 

   Stretnutie družstiev pozostáva z:   

1 dvojhra chlapci, 1 dvojhra dievčatá, 1 zmiešaná štvorhra - mix 

 

Pravidlá: Pravidlá: Podľa pravidiel SAC (Slovenská asociácia crossmintonu), platné 

pravidlá nájdete na: http://crossminton.sk 

 

Stretnutie družstiev pozostáva z:   

1 dvojhra chlapci, 1 dvojhra dievčatá, 1 zmiešaná štvorhra - mix 

 

Hrací systém: Základná časť – skupiny 

 Play off – KO systém (pavúk)  

 

Košíky:  Speedminton® Match speeder (8,6g)  

 

Rakety:  Rakety dĺžky 57-61 cm, váha 130 – 180 g, súmernej konštrukcie   

   (organizátor môže zapožičať zdarma počas trvania turnaja) 

 

Hracie kurty:  Crossmintonové kurty vedľa seba, kurt pozostáva z dvoch   

   štvorcových polí dĺžky 5,5 m vzdialených 8,8m  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://crossminton.sk/


K A R A T E 

 

 

 
 

Termín:  22. apríla 2016 

Začiatok: 15,00 
 
hod –19,30 hod 

 

Miesto:  Telocvičňa MŠH Trnava 

 

Činovníci:  Riaditeľ súťaže: Renáta Gašparovičová 

                                                         

   Rozhodcovia: členovia KK Slovšport Trnava, o.z. 

          ŠTK :  člen KK Slovšport Trnava,o.z. 

        Technicko organizačný personál :  členovia KK Slovšport Trnava,o.z. 

Lekár: MUDr. Adriana Ondrušová 

 

Pravidlá:  podľa pravidiel /WKF/ 

 

Pretekári:   KK Slovšport Trnava, o.z.  

    

Kategórie:  podľa vekových skupín a súťažného poriadku SZK  

 

 

                 

                                                           



C Y K L I S T I K A 

 

1. kolo časovka jednotlivcov a 2. kolo preteky jednotlivcov na ceste z hromadným štartom. 

 

 

Usporiadateľ:  Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6.  832 80 Bratislava. 

 

Techn organizátor:     CK Olympik Trnava, Lovecká 3.  917 01 Trnava. 

 

Termín a miesto:        Sobota,  9.4.2016 časovka jednotlivcov o 14.00 h. Suchá n. Parnou  

                                   Nedeľa, 10.4.2016 preteky jednotlivcov o 11.00 h. Suchá n. Parnou 

 

Riaditeľ pretekov: Bohuslav Kujovič, Lovecká 3.  917 01  Trnava. 

 

Hospodár pretekov: Katarina Ďurková, Hornopotočná 19. 917 01 Trnava 

 

Lekár pretekov: MUDr. Princ,  

 

Hlavný rozhodca: Zdeněk Holba, 

 

Prihlášky:  ck@ckolympik.sk  do  1.4.2016. Všetci včas prihlásení pretekári v  

                                    mládežníckych kategóriach budú mať zabezpečený obed dňa  

                                    10.4.2016. 

 

Podmienka účasti: Platná licencia na rok  2016 

 

Štartujú:  Mladší a starší žiaci, kadeti, juniori, muži Elite a U23 (v pretekoch  

                                    kategórie mužov môžu štartovať aj pretekári kategórie Masters) 

 

Trať pretekov:  Sobota: Suchá n. Parnou, Košolná obrátka, Suchá n. Parnou, H.Orešany    

                                    a späť. 

MŽ – 5 km, SŽ – 10 km, K – 15 km, J a M – 23 km 

 

                                    Nedeľa: Suchá n. Parnou, Košolná, Dlhá, D.Orešany, H.Orešany, 

                                    Suchá n. Parnou. Okruh 23km 

                                    MŽ – 1.okr. SŽ – 2.okr. K – 3.okr. J + M - 5.okr.  

                                    Pretekári štartujú v päťminútových intervaloch v poradí, muži + juniori,     

                                    kadeti, starší žiaci, mladší žiaci. Muži + juniori – vybrané preteky v  

                                    zmysle súťažného poriadku na r. 2016.  

                                    Limit 10% z času vedúceho pretekára v nájazde do posledného 

                                    okruhu pre kategóriu mužov a juniorov. 

 

Prezentácia:  Sobota 9.4.2016:   Suchá n. Parnou OÚ od 10.00 do      12.00 h..                                                                                                                                                                                                            

O 12.00 h. porada a losovanie. 

 

Nedeľa 10.4.2016:   Suchá n. Parnou OÚ  od 8.00 do 10.00 h.       

 

Štartovný vklad: V zmysle súťažného poriadku pre kategórie mládeže a mužov   

 na rok 2016. 

Šatňa a sprchy:           Futbalový štadión FK Suchá n. Parnou. 

 

Ceny:   V zmysle súťažného poriadku na rok 2016. 

mailto:ck@ckolympik.sk


 

Vyhodnotenie: Po ukončení pretekov kategórie mužov.                              

 

Predpis:  Preteky sa konajú podľa pravidiel cyklistiky SZC,   súťažného 

poriadku na rok 2016 a ustanovení tohto rozpisu. Pretekári sa                    

zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo a usporiadateľ neručí za škody 

pretekármi spôsobené, alebo im vzniknuté. Preteky budú  

odštartované za plnej premávky, zabezpečené sprievodnými   

                                    vozidlami. Všetci účastníci sú povinní dodržiavať pokyny polície 

a usporiadateľov.Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu  

v odôvodnených prípadoch. 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Športovo technická komisia  

 
ŠTK     Andrea Ristová    0903 264 571 

 

    

Futbal    Jozef Gábor      0903 928 048 

 

Volejbal  Zuzana Lieskovská    0915 429 929 

   Peter Toman     0907 313 962 

   

Basketbal   Dalimír Pavelka    0904 588 609 

  

Hádzaná  Vladimír Teplanský    0903 416 248 

         

Atletika  Oľga Hajmássyová    0904 825 466 

 

Silový päťboj  Rudolf Siska     0903 651 672  

 

Crossminton  Tibor Nešťák     0902 106 640    

 

Karate  Renáta Gašparovičová   0905 440 277 

 

Cyklistika        Bohuš Kujovič    0903 376 921 

 

 

 

 

Okresné rada SAŠŠ 
 

 

Dunajská Streda      Miklós Kálman    0903 571 410 

      

Galanta  Miriam Takácsová    0904 267 394 

  

Hlohovec  Alena Mišáková    0907 797 353 

    

Piešťany  Peter Bajnok     0911 843 100 

 

Senica   Martina Bohunová    0949 588 892  

   

Skalica  Peter Martinovský    0905 460108  

    

Trnava  Jozefína Odehnalová    0908 465475  


