Občianske združenie

MALOKARPATSKÉ PARTNERSTVO

pod záštitou

Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
pri príležitosti 25 rokov samosprávy a činnosti združenia

Ružindol,

24. septembra 2015

ŠPORTOVÉ HRY 2015 pre žiakov základných škôl regiónu
Hlavný organizátor: OZ Malokarpatské partnerstvo
Záštitu nad podujatím a spoluorganizátor: ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Termín konania: 24.september 2015
Začiatok podujatia: 9:30 h (zraz účastníkov 8:45 – 9:20 h)
Miesto konania: športový areál TJ Ružindol a telocvičňa ZŠ Ružindol
Cieľ:
Akcia je zameraná pre žiakov 1.stupňa ZŠ a na 2. stupni do 8. ročníka. Prosíme riaditeľov
škôl a učiteľov telesnej výchovy, aby v tomto projekte dali priestor aj šikovným žiakom, ktorí
nie sú registrovaní v športových kluboch a prostredníctvom tejto akcie by získali odvahu
prihlásiť sa do športového krúžku alebo oddielu.
Našou snahou je:
 rozvíjať u žiakov pohybové aktivity, športového ducha a myšlienku fair play,
 podporiť spolupráce obcí v regióne a nimi zriadených základných škôl,
 propagovať činnosť samosprávy pri príležitosti 25 rokov jej aktívnej činnosti.
Športové disciplíny:
Všetky športy budú v jednom areáli (športový areál TJ Ružindol aj s telocvičňou ZŠ, ktorá je
v blízkosti). Areál má futbalové ihrisko s krytou tribúnou pre 400 divákov, multifunkčné ihrisko
20 m x 40 m, asfaltovú plochu.
1. Futbal 2. – 4. ročník (zmiešané družstvo chlapci + dievčatá)
Miesto : futbalové ihrisko v areáli TJ Ružindol
Hracia plocha : 20 m x 40 m, prírodná tráva
(na jednom futbalovom ihrisku sú rozmiestnené 4 ihriská)
Počet hráčov: 5 + 1, hokejové striedanie
Hrací čas: Upresní sa podľa počtu prihlásených družstiev
2. Futbal 5. - 7. ročník (zmiešané družstvo chlapci + dievčatá)
Miesto : futbalové ihrisko v areáli TJ Ružindol
Hracia plocha : 20 m x 40 m prírodná tráva
(na jednom futbalovom ihrisku sú rozmiestnené 4 ihriská)
Počet hráčov : 5 + 1, hokejové striedanie
Hrací čas: Upresní sa podľa počtu prihlásených družstiev
3. Vybíjaná 3. - 4. ročník (dievčatá)
4. Vybíjaná 5. - 7. ročník (dievčatá)
Miesto : multifunkčné ihrisko v areáli TJ Ružindol
Hracia plocha : volejbalové ihrisko – umelá tráva
Počet hráčok : 6 + 2
Hrací čas : Upresní sa podľa počtu prihlásených družstiev
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5. Floorbal 6. - 8. ročník (chlapci)
Miesto : telocvičňa ZŠ Ružindol
Hracia plocha: palubovka
Počet hráčov: 5 + 1
Hrací čas : Upresní sa podľa počtu prihlásených družstiev
6. Atletika 3. - 4. ročník (dievčatá + chlapci)
Atletika 5. - 6. ročník (dievčatá + chlapci)
Atletika 7. - 8. ročník (dievčatá + chlapci)
Miesto : Športový areál TJ Ružindol – futbalové ihrisko
Hracia plocha : prírodná tráva
Disciplíny :
 beh na 50 m ½ futbalového ihriska
 skok do diaľky z miesta
 štafeta 4 x 50 m – okruh ½ futbalového ihriska
 beh na 340 m (okruh ihriska)

POZOR !!!
Základná škola sa môže prihlásiť LEN do niektorých disciplín, nemusí súťažiť vo
všetkých disciplínach. Žiak, ktorý sa zúčastňuje môže reprezentovať školu vo viacerých
disciplínach. Mladší žiak môže nastúpiť aj v staršej kategórii (opačne to možné nie je).

Hodnotenie:
Vyhodnotenie bude na jednotlivých športoviskách priamo po ukončení finále. Neuskutoční
sa spoločné záverečné vyhodnotenie .
Hodnotenie bude na základe dosiahnutých výsledkov v jednotlivých súťažiach, jednotlivci na
základe umiestnenia . Pri rovnom počte bodov bude rozhodovať :
1. vzájomný zápas
2. počet strelených gólov
Každá zúčastnená základná škola získava vak so športovými pomôckami .
Každý učiteľ získa drobnú pozornosť (10 žiakov = max. 1 učiteľ).
Všetci súťažiaci získajú drobnú vecnú cenu.
Doplňujúci program:
Pre žiakov bude pripravený sprievodný program (nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár
a ďalšie), zábavné športové disciplíny na vyplnenie voľného času.
Ďalšie organizačné informácie:
Priamo na štadióne bude k dispozícii 6 šatní, ktoré slúžia len na prezliekanie sa pred
zápasom. Účastníci si tam veci nenechávajú, berú si ich so sebou.
K dispozícii budú aj šatne so sprchou.
Odporúčame, aby žiaci prišli už z domu v športovom oblečení.
Na úschovu vecí bude slúžiť bezplatná šatňa.
Za zdravotný stav súťažiacich žiakov zodpovedá vysielajúca organizácia.
Každý účastník podujatia MUSÍ mať so sebou KARTIČKU POISTENCA.
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Zdravotná služba : zabezpečuje organizátor
Dopravu: zabezpečuje a hradí vysielajúca organizácia
Občerstvenie: zabezpečuje organizátor a čiastočne hradí vysielajúca organizácia;
poplatok je 5 eur/osoba.

ORGANIZÁTORI SI VYHRADZUJÚ PRÁVO
NA REGULÁCIU POČTU
PRIHLÁSENÝCH SÚŤAŽIACICH ZA JEDNOTLIVÉ ŠKOLY V PRÍPADE VYSOKÉHO
ZÁUJMU, KTORÝ BY PREKROČIL KAPACITNÉ MOŽNOSTI.
PRIHLÁŠKY:
Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať OBRATOM, max. však do 30.6.2015
na zmo@zmo.sk

Upresnenia počtov súťažiacich a doprovodu budeme
realizovať na začiatku
septembra 2015 po prihlásení sa jednotlivých základných škôl, kedy Vám pošleme aj
všetky doplňujúce informácie o podujatí a športových disciplínach, časový
harmonogram, číslo účtu na úhradu poplatku za občerstvenie na Vami uvedené
mailové kontakty z prihlášky.
Do konca júna 2015 potrebujeme urgentne poznať záujem škôl o účasť na podujatí,
z dôvodu organizačného zabezpečenia, preto vyplňte a zašlite prihlášku obratom.
Veríme, že spoločne dokážeme prežiť príjemný športový deň, kde nepôjde len o víťazstvo,
ale aj o športové zážitky a fair play.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ing. Vladimír Púčik
predseda
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Rudolf Braniša
predseda
OZ Malokarpatské partnerstvo
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať OBRATOM, max. však do 30.6.2015
na zmo@zmo.sk
Základná škola : ___________________________________________________________
Adresa : _________________________________________________________________
Kontaktná osoba za celú výpravu : ____________________________________________
Mailový kontakt: _______________________________ Tel. číslo: ___________________
Záväzne sa prihlasujeme na
ŠPORTOVÉ HRY 2015 PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL REGIÓNOV,
ktoré sa uskutočnia dňa 24.9.2015 v Ružindole
a berieme na vedomie podmienky uvedené v pozvánke.
Futbal

2.- 4. ročník (mix)

ÁNO

-

NIE

Futbal

5.- 7. ročník (mix)

ÁNO

-

NIE

Vybíjaná

3.- 4. ročník (dievčatá)

ÁNO

-

NIE

Vybíjaná

5.- 7. ročník (dievčatá)

ÁNO

-

NIE

Floorbal

6.- 8. ročník (chlapci )

ÁNO

-

NIE

Atletika

3.- 4. ročník (mix)

ÁNO

-

NIE

Atletika

5.- 6. ročník (mix)

ÁNO

-

NIE

Atletika

7.- 8. ročník (mix)

ÁNO

-

NIE

Predpokladaný počet zúčastnených žiakov/súťažiacich: _________________
Počet osôb doprovodu je cca 10 žiakov = 1 učiteľ.

Počty súťažiacich budeme upresňovať na začiatku septembra 2015.
Dátum vyplnenia prihlášky: _________ 2015
Meno - prípadne aj podpis riaditeľa ZŠ, ktorý prihlášku schvaľuje: ______________________
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