
Olympiáda detí hornej Nitry 2016 - Propozície

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR: 

Združenie miest a obcí hornej Nitry

SPOLUORGANIZÁTORI

Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, RKC v Prievidzi, Olympijský klub Prievidza, Centrum voľného 
času  SPEKTRUM  Prievidza

TERMÍN PODUJATIA:

27.5. 2016      v prípade dažďa  náhradný termín 10.6. 2016 

MIESTO KONANIA:

Atletický areál  ZŠ S. Chalupku v Prievidzi

DISCIPLÍNY:

 beh na 50 m - Chlapci + Dievčatá 

 beh na 600 m - dievčatá 

 beh na 800 m - chlapci 

 skok do diaľky - Chlapci + Dievčatá

 hod kriketovou loptičkou - Chlapci + Dievčatá

PODMIENKY ÚČASTI

Účastníci: žiaci 5.-7. ročníka ZŠ  

družstvá  ZŠ v okrese – podľa rozpisu v prílohe, pričom: 

 pri 4 žiakoch za školu každý pretekár súťaží v jednej bežeckej a jednej  

        technickej disciplíne

 pri 6 žiakoch za školu môže každý pretekár súťažiť maximálne v dvoch 

        disciplínach, v jednej bežeckej a jednej technickej disciplíne

 pri 8 žiakoch za školu môže každý pretekár súťažiť len v jednej disciplíne

 pedagogický dozor

Podmienka štartu: súpiska potvrdená riaditeľom ZŠ resp. starostom obce  najneskôr do 
20. 05. 2016 na adresu: zmohn.prievidza@gmail.com

preukaz  poistenca, za zdravotný stav žiakov zodpovedá vysielajúca 
škola            



Poistenie:               v zodpovednosti vysielajúcej organizácie

Cestovné:              na vlastné náklady 

Stravné:                  organizátori účastníkom zabezpečia občerstvenie + pitný režim               

Ceny                    súťažiaci umiestnení na 1. až 3. mieste získavajú medaily

                               Všetci pretekári dostanú účastnícky odznak      

Zdravotná služba: zabezpečená

RIADITEĽ PRETEKOV

Ing. Vojtech Čičmanec,  predseda ZMO HN

HLAVNÝ ROZHODCA

Rudolf Slíž, CVČ Spektrum Prievidza

PRIEBEH

1. Prezentácia + zápis do štartových listín      8.00 – 9.00 h

2. Nástup športovcov s vlajkami obcí a otvorenie 9.00 – 9.20 h

(Sľub športovcov, rozhodcov, zapálenie olympijského ohňa...)

3. Súťaženie v jednotlivých disciplínach 9.20 – 12.30

4. Slávnostné vyhodnotenie a ukončenie olympiády 12.30– 13.00

ROZPIS DISCIPLÍN

       Bežecké:                                                                   Technické:

1. 50 m - Chlapci            5. skok do diaľky  - Dievčatá

2. 50 m - Dievčatá           6. hod kriketovou loptičkou  - Chlapci

3. 800 m  - Chlapci 7. skok do diaľky  - Chlapci

4. 600 m  - Dievčatá 8. hod kriketovou loptičkou  - Dievčatá

V prípade dažďa, resp. nespôsobilého terénu sa súťaž presúva na náhradný termín!

Upozornenie:   v deň  súťaže si ráno treba  vo vlastnom záujme preveriť jej konanie !

 Informácie : Rudolf  Slíž  č.t.  0911 525 109
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