XIV.
Olympiáda školských
pracovníkov
v Slovenskej republike
DUNAJSKÁ STREDA, 10. – 11. júna 2016

PROPOZÍCIE

Všeobecné ustanovenia
Vyhlasovateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách
a Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy SR
Usporiadateľ:
Krajská rada SAŠŠ v Trnave, Okresná rada SAŠŠ v Dunajskej Strede, OZ Kalokagatia na Slovensku,
Trnavský samosprávny kraj, školy, športové klubya ďalšie organizácie v Dunajskej Strede
Termín:

10. - 11. jún 2016 (piatok, sobota)
Účastníci:
V súťažiach môžu bez obmedzenia štartovať školskí zamestnanci s trvalým pracovným pomerom
v okresných školských úradoch a odboroch školstva samosprávnych krajov, na oddeleniach školstva
mestských a obecných úradov, v školách a školských zariadeniach (min. 80 % úväzok, čo treba
doložiť kópiou pracovnej zmluvy). Zúčastniť sa môžu aj bývalí zamestnanci školstva.
-

v kolektívnych športoch štartujú krajské výbery,
v atletike víťazní jednotlivci, ktorí si postup vybojovali v krajských kolách (v každej kategórii
len víťaz) alebo nominovaní jednotlivci KR SAŠŠ

Kategórie:
Pri vekových kategóriách (sú uvedené pri jednotlivých športoch) je rozhodujúci rok narodenia.
Pravidlá:
Súťaží sa podľa platných pravidiel jednotlivých športov a v zmysle týchto propozícií.
Hracie systémy:
V jednotlivých športoch budú určené podľa počtu prihlásených družstiev.Ak je družstvo zo súťaže
vylúčené, alebo zo súťaže odstúpi, všetky jeho výsledky budú anulované a v poradí sa neuvedie.
Žrebovanie sa uskutoční 6. júna 2016 o 13.00 hod. na porade ŠTK.Bude zverejnené na www.sass.sk
a facebookovom profile SAŠŠ.
Poistenie:
Každý účastník štartuje na vlastné zdravotné poistenie, preto je potrebné priniesť si kartičku poistenca.
Prihlášky:
Zasielajú KR SAŠŠ do 3. júna 2016 na adresu: MiklósKálman
e-mail: kalmanmiki86@gmail.comv kópii valuskova@sass.sk
mobil: 0903 571 410 alebo 0903 264 572
Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované!
Štartovné:
Účastnícky poplatok vo výške 7 € na jedného účastníka uhradí vedúci krajskej výpravy pri
prezentácii.
Účastníci, ktorí si nebudú nárokovať na ubytovanie a stravovanie (pricestujú v deň pretekov
ATLETIKA) platia štartovné vo výške 2 €.
Delegovaný vedúci KR SAŠŠ účastnícky poplatok neuhrádza.

Prezentácia:
9. jún 2016
účastníci z KE a PO kraja

od 14.00 – 17.00 h v MŠH Dunajská Streda (ak o to včas požiadajú)

10. jún 2016
Ostatní účastníci

od 8.00 – 11.00hod. – MŠH Dunajská Streda

11. jún 2016
Účastníci v atletike (neubytovaní)od 9.00 – 10.00 hod. – ZŠ Jilemnického, Dunajská Streda
Vedúci výpravy:
Vedúci výpravy je delegovaný KR SAŠŠ . Zodpovedá za dopravu a dodržiavanie vydaných
organizačných pokynov. Pri prezentácii odovzdá súpisky, podpísané prezenčné listiny na ubytovanie,
stravovanie a štartovné, ktoré aj uhradí. Tlačivá – prezenčné listiny obdrží predseda KR SAŠŠ alebo
priamo vedúci výpravy vopred. Kontrola pracovných zmlúv bude uskutočnená na športoviskách resp.
náhodnou kontrolou.
Uporornenie:
Všetci účastníci sú povinní zúčastniť sa slávnostného otvorenia a rešpektovať pokyny
zverejnené v organizačných pokynoch (obdržia pri prezentácii).
Úhrada:
Vyhlasovateľ uhrádza: ubytovanie, stravovanie, technické zabezpečenie podujatia a cestovné do
miesta konania podujatia (1 cestu) vo výške podľa pokynov v prílohe.
Ubytovanie:
Bude zabezpečené pre všetkých účastníkov, ak o to včas požiadajú v prihláške.
Poznámka: Pre účastníkov z KE a PO kraja, ak o to včas požiadajú zabezpečuje organizátor
ubytovanie už od 9.6.2016.
Stravovanie:
Bude zabezpečené pre všetkých účastníkov. Pre ubytovaných začína obedom 10.6.a končí obedom
11.6.2016. Všetci účastníci budú mať zabezpečený obed v blízkosti športovísk.
Poznámka: Pre účastníkov z KE a PO kraja, ak o to včas požiadajú zabezpečuje organizátor
stravovanie už od 9.6.večeru a 10.6. raňajky.
Protesty:
Písomné protesty s vkladom 8 € treba odovzdať do 15 min. po ukončení súťaže. Protesty rieši
odvolacia komisia, ktorú tvorí riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca a zástupca ŠTK SAŠŠ.
V prípade, že protest sa ukáže neoprávnený, vklad prepadá organizátorovi.
Rozhodcovia:
Organizátor zabezpečí kvalifikovaných rozhodcov na všetky športoviská po dohode s príslušnými
národnými športovými zväzmi.
Výstroj v kolektívnych športoch:
Družstvá musia mať jednotné dresy s číslami a vlastné lopty na rozcvičenie.
Zdravotnícka služba:
Počas celej olympiády je zabezpečený zdravotnícky dozor.
Družstvá by mali byť vybavené aj vlastným zdravotníckym materiálom – chladiace, spreje,
suchý ľad.

Ceny:
Športové kolektívy a jednotlivci umiestnené na 1. - 3. mieste obdržia diplomy, poháre, medaily. Víťazí
získavajú titul „majster Slovenska v kategórii školských pracovníkov“.
Poznámka:

Organizátor nie je zodpovedný za stratu osobných vecí.

Program
9. jún 2016
Príchod účastníkov z KE a PO kraja

od 14.00 – 17.00 h v MŠH Dunajská Streda

10. jún 2016
Príchod účastníkov z ostatných krajov

od 8.00 – 11.00hod. – MŠH Dunajská Streda

Športové súťaže
Ubytovanie - priebežne, večera

od 12.00 h – 18.00 h
od 11.00 h – 14.00 h

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

od 19.30 h

11. jún 2016
Príchod účastníkov v atletike (neubytovaní)
Streda

od 9.00 – 10.00 hod. – ZŠ Jilemnického, Dunajská

Dokončenie športových súťaží,
Obed – priebežne na športoviskách
Vyhodnotenie súťaží na športoviskách
Odcestovanie výprav

od 9.00 h – 14.00 h
od 12.00 h
od 12.00 h

XIV. Olympiáda školských pracovníkov

Termín:

11. jún 2016

Miesto:

ZŠ Jilemnického, Dunajská Streda

Riaditeľ súťaže:

Mgr. Peter Gajdoš

Hlavný rozhodca:

Mgr. ZsoltCsiba

Pravidlá a predpis:
Súťaží sa podľa pravidiel atletiky a tohto predpisu
Disciplíny:
60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m (ženy) , 5000m (muži), výška, diaľka, guľa.
Kategórie:
Ženy
do 35 rokov
35 – 44 rokov
45 a viac rokov

Muži
do 39 rokov
40 – 49 rokov
50 a viac rokov

Prezentáciadisciplín:
Najneskôr 1 hod. pred začiatkom prvej disciplíny musí byť potvrdený štart každého pretekára.
Technické pokyny:
Preteká sa na antukovej dráhe, skok do výšky bude prebiehať v telocvični.Základná výška
bude stanovená dohodou. Všetky behy sa bežia na čas ako finálové.
Váha náčinia:
ženy guľa do 44 rokov - 4 kg
nad 44 rokov - 3 kg
muži guľa do 40 rokov - 7,26 kg
40 - 49 rokov - 6 kg
nad 49 rokov - 5 kg
Časový program:
Bude zverejnený pred pretekmi podľa počtu účastníkov.
Obmedzenie:
Pretekár môže nastúpiť len v 2 bežeckých disciplínach.
Hodnotenie:
Vo všetkých disciplínach a kategóriách sú hodnotení jednotlivci na základe dosiahnutých
výkonov. Poradie krajov v atletike sa stanoví súčtom získaných bodov na základe
olympijského bodovania vo všetkých kategóriách.

XIV. Olympiáda školských pracovníkov

Termín:

10.-11. jún 2016

Miesto:

umelotrávnaté ihrisko,Trhovisko D. Streda

Riaditeľ súťaže:

Mgr. AttilaIllés

Vedúci súťaže:

Mgr. AttilaOllári

Hlavný rozhodca:

bude delegovaný

Pravidlá a predpis:
Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu, bližšie informácie budúprednesené na porade vedúcich
družstiev pred turnajom.
Štartujú:
Krajské výbery, družstvo tvorí 10 hráčov (z toho jeden vedúci).
Hodnotenie:
Za výhru v skupine 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)
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 5 min a až potom
pokutové kopy.
Vylúčenie hráča:
Hráč vylúčený ČK alebo po druhej ŽK má stop na jedno nasledujúce stretnutie.
Upozornenie:

Hrá sa v turfoch alebo v teniskách!

Časový rozpis:

Bude zverejnený po vyžrebovaní.

XIV. Olympiáda školských pracovníkov

Termín:

10.-11. jún 2016

Miesto:

ZŠ Z. KodályaDun. Streda

Riaditeľ súťaže:
Hlavný rozhodca:

Mgr. PéterHodossy
Mgr. ÁkosBugár

Pravidlá a predpis:
Súťaží sa podľa platných pravidiel FIBA a tohto predpisu. Hrací čas bude upresnený na porade. V
prípade remízy sa predlžuje o tri minúty.
Štartujú:

Krajské výbery, družstvo tvorí 10 hráčov/mix (z toho jeden vedúci).Na ihrisku musia byť min.
dve ženy.

Hodnotenie:
Víťazmi skupín sa stávajú družstvá, ktoré získajú najväčší počet bodov. Pri ich rovnosti
rozhoduje:
1. vzájomné zápasy – body, skóre,
2. celkové skóre
Časový rozpis:

Bude zverejnený po vyžrebovaní.

XIV. Olympiáda školských pracovníkov

Termín:

10.-11. jún 2016

Miesto:

MŠH Dun. Streda

Riaditeľ súťaže:PaedDr. Viktor Németh
Hlavný rozhodca: bude delegovaný
Pravidlá a predpis:
Súťaží sa podľa platných pravidiel volejbalu, ich doplnkov a tohto predpisu.
Štartujú:

Krajské výbery, družstvo tvorí 12 hráčov/mix (z toho jeden vedúci).Na ihrisku musia byť min.
tri ženy.
Technické pokyny:
Výška siete je 239 cm.Družstvo musí mať počas zápasu jednotné dresy s číslami, kapitán je označený
zvlášť.
Hodnotenie:

Všetky zápasy sa hrajú na dva vyhraté sety. O poradí družstiev v skupinách rozhodujú
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.)
K bodu 2.) je hodnotenie výsledkov nasledovné: za výsledok 2:0 = 3 body, za 2:1 = 2 body,
za 1:2 = 1 bod, za 0:2 = 0 bodov, za kontumáciu = -1 bod.
Časový rozpis:

Bude zverejnený po vyžrebovaní.

XIV. Olympiáda školských pracovníkov

PRI HLÁŠKA
KRAJ:
ŠPORT:
Kontaktná osoba:
Kontakt:

ZOZNAM:
Meno a priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

dátum narodenia

č. dresu (kategória)

Stravovanie:
9.6.2016

Večera......................počet

10.6.2016

Raňajky....................počet

10.6.2016

Obed.........................počet

10.6.2016

Večera .....................počet

11.6.2016

Raňajky....................počet

11.6.2016

Obed.........................počet

Ubytovanie: z 9.-11.6.2016

ANO – NIE


z 10.-11.6.2016

ANO – NIE


Doprava:

príchod...................hod

................počet

zaškrtnite

................počet

zaškrtnite

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

PREZENČNÁ LISTINA
STRAVOVANIE
Akcia :

Olympiáda školských pracovníkov v SR

Termín konania : .......................................................................................................................
KRAJ - ŠPORT............................................................................................................................

Por.
čís.

Meno a priezvisko

dátum narodenia

Podpis
účastníka

PREZENČNÁ LISTINA
UBYTOVANIE
Akcia :

Olympiáda školských pracovníkov v SR

Termín konania : ........................................................................................................................
KRAJ - ŠPORT............................................................................................................................

Por.
čís.

Meno a priezvisko

bydlisko

dátum narodenia

Podpis

PREZENČNÁ LISTINA
ŠTARTOVNÉ
Akcia:

Olympiáda školských pracovníkov v SR

Termín konania: ....................................................................................................................
Kontaktná osoba ..........................................................e mail................................................
Telefón ...................................................................................................................................
Počet účastníkov ...................................................................................................................
Vybratá čiastka (na športovca)................................. .......................................................EUR
Por. čís.

Meno, priezvisko

Podpis

Usmernenie k zúčtovaniu cestovných výdavkov - len jedna cesta.
Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (vlak, autobus) sa bude cestovné preplácať
do výšky predložených cestovných lístkov.
Použitie IC vlakov je nutné odsúhlasiť vopred na Sekretariáte SAŠŠ.
Za každé družstvo (jednotlivec) musí byť vypísané tlačivo Cestovný príkaz.Vzhľadom
k tomu bude cestovnépreplatené až po návrate zo súťaže – cestovný príkaz musí byť
vypísaný kompletne (príp. podpísaný a opečiatkovaný vysielajúcou organizáciou). Na
preplatenie sa zasiela cestovný príkaz spolu s lístkami, prípadne aj s miestenkami, číslom
účtu a kontaktom na účtovateľa.
Pri použití súkromného motorovéhovozidla 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 39, 831 04 Bratislava
Doklady zašlite najneskôr do 10 dní po skončení súťaže (rozhoduje pečiatka
pošty), v opačnom prípade nebudú preplatené.
V prípade dotazov sa obráťte na Se SAŠŠ:

02/ 44453482, 0903 224 572, ekonom@sass.sk

