
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

Medzinárodná olympiáda detí a mládeže  

KALOKAGATIA 2016 
 

 

 

 

22.-24. júna 2016 v Trnave 
 

 

 

 

 

 

 

ŠPORTOVÉ  PROPOZÍCIE 



 

 

Všeobecné ustanovenia 

 
Vyhlasovateľ: 

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách,  

Slovenský olympijský výbor a o.z. Kalokagatia na Slovensku spolu s Trnavským samosprávnym 

krajom a Mestom Trnava. 

 

Organizátori: 

Slovenská asociácia športu na školách, o.z. Kalokagatia na Slovensku, Trnavský samosprávny 

kraj, Mesto Trnava, Trnavský olympijský klub, Kalokagatia – centrum voľného času, Krajská 

rada SAŠŠ a Okresné rady SAŠŠ, školy a školské zariadenia  v Trnavskom kraji, v spolupráci s 

národnými športovými zväzmi. 

 

Termín a miesto konania:            22. - 24. júna 2016, Trnava a okolie 

 

Slávnostné otvorenie: 23.6.2016 od 10.00 h,  

Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava 

 

Účastníci:   
Žiaci a žiačky základných škôl v SR a pozvaní účastníci zo zahraničia. 

 

Vekové kategórie:  
Podľa všeobecných ustanovení Kalendára ŠŠS v SR na rok 2015/2016. 

Žiaci  a žiačky základných škôl nar. 1.1.2000 a mladší (vybíjaná, nar. 1.1. 2003 a mladšie) 

 

Program:  
Športové súťaže v atletike, volejbale, hádzanej, basketbale (chlapci a dievčatá) a vybíjanej 

dievčat, ktoré sú zároveň školské M SR.  

 

Ďalšie športové súťaže: florbal V4, crossminton, bejzbal, malý maratón (v rámci slávnostného 

otvorenia), Beh olympijského dňa (chlapci a dievčatá). 

 

Organizátori si vyhradzujú právo zmeny v programe sprievodných športových súťažiach. 

 

Poistenie:  
Účastníci olympiády Kalokagatia 2016 musia mať so sebou kartičku poistenca. Za poistenie 

účastníkov zodpovedá vysielajúca organizácia.                                            

 

Úhrada:  
Na základe platných právnych predpisov k školským športovým súťažiam, schváleného 

Kalendára ŠŠS  a podľa schválenej výzvy k danej súťaži. Pokyny k cestovnému v prílohe. 

 

Sprievodné športové súťaže – podľa osobitných pokynov.  

  

Štartovné:     
Uhrádza sa pri prezentácii vo výške 2 € / športovec.  

Účastníci zo zahraničia podľa osobitných pokynov. 

 

 

 

 



 

Prezentácia:  
V Mestskej športovej hale, Rybníkova ul. Trnava: 

22. júna 2016 od 12.00 – 17.00 h  - výpravy KE a PO kraj a zahraniční účastníci, 

23. júna 2016 od 07.00 – 09.00 h – výpravy z ostatných krajov.   

 

Pri prezentácii odovzdajú účastníci:  vyplnené prezenčné listiny na ubytovanie, stravovanie a 

štartovné (obe v dvoch vyhotoveniach) a účastníci školských M SR aj súpisku vytlačenú zo 

školského portálu.  

Upozornenie: Bez prihlášky cez portál nebudú pripustení k štartu. 

 

Po prezentácii 23.6. sa všetci presunú k slávnostnému otvoreniu na MAŠ A. Hajmássyho 

Trnava, ktoré začne od 10.00 h. 

 

Organizačné pokyny pre všetkých zúčastnených budú zasielané do 5.júna 2016. 
               

Žrebovanie:  

20. júna 2016 o 14.00 h v sídle OV (MŠH Trnava) sa uskutoční verejné žrebovanie kolektívnych 

športov. 

 

Rozhodcovia a pravidlá:  
Výber rozhodcov zabezpečuje organizátor po dohode s príslušnými národnými športovými zväzmi. 

Súťaží sa podľa platných pravidiel konkrétneho športu, kalendára ŠŠS a predpisov v jednotlivých 

usmernenia vydaných k podujatiu. 

 

Hrací systém a časový rozpis:  
Bude upresnený po uzávierke prihlášok a zverejnený pred každou súťažou.  

 

Pri kolektívnych športoch za účasti všetkých ôsmych zástupcov bude hrací systém nasledovný: 

Hrá sa súčasne v dvoch skupinách po 4 družstvá systémom každý s každým (1-4, 2-3, 4-3, 1-2, 2-4, 

1-3). Do semifinále postupujú z každej skupiny prvé dve družstvá, kde odohrajú zápasy krížovým 

spôsobom (A1 – B2, B1 – A2). Finále odohrajú víťazi, porazení hrajú o 3.miesto. Družstvá 

z 3.miesta v skupinách hrajú o 5.miesto a družstvá zo 4.miesta v skupinách hrajú o 7.miesto. 

 

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

a v poradí sa neuvádza.  

 

Ceny: Diplomy, medaily Kalokagatie a poháre. 

 

Tituly:  

Kolektívy a jednotlivci na prvých troch miestach získajú ocenenia KALOKAGATIE 2016. 

V školských M SR aj titul „Školský majster Slovenska“.  

 

Protesty:  
Prekladajú  sa písomne prostredníctvom vedúcich družstiev do ½ hodiny po skončení riaditeľom 

súťaže s vkladom 7 €. Protesty posudzuje športovo-technická komisia SAŠŠ a Kalokagatia 2016. 

 

Kontrola totožnosti: 

Každý hráč/hráčka uvedení na súpiske danej školy sú povinní predložiť (OP), originál preukaz 

poistenca podľa potreby pri prezentácii. Je možné žiadať overenie súťažiacich, toto právo prislúcha 

hlavnému rozhodcovi, alebo riaditeľovi súťaže, na základe podnetu zo strany niektorého 

z vedúcich družstiev.                    
 

Zdravotnícka služba:  



Bude zabezpečená počas celého pobytu na každom športovisku a na slávnostnom otvorení. 

Doporučujeme družstvám, aby sa vybavili zdravotníckych materiálom, ktorý nie je súčasťou prvej 

pomoci (chladivé spreje, suchý ľad, bandáže....) 

 

Výstroj: 

V kolektívnych športoch nastupujú družstvá k zápasu v jednotných dresoch s číslami (priniesť dve 

sady dresov farebne odlišné). Lopty k rozcvičeniu si každé družstvo prinesie. Organizátor 

zabezpečuje len  hracie lopty. 

 

Prihlášky:  
Prostredníctvom školského portálu vložiť súpisku (www.skolskysport.sk) a  

zaslať ju aj organizátorovi najneskôr do 10. júna 2016 (tlačivá v prílohe) najlepšie e mailom:  

ristova@sass.sk  

alebo na  adresu:  Andrea Ristová 

ŠTK SAŠŠ  

Námestie Jozefa Herdu 1, Trnava 917 01 

tel. 0903 264571 

 

Prihlášku na atletiku je potrebné v kópii zaslať aj Františkovi Tóthovi na tóth@atletikasvk.sk. 

 

Prihláška musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum narodenia, športovú disciplínu a potvrdenie 

riaditeľom školy. Na prihláške musí byť presne uvedená požiadavka na ubytovanie, stravovanie  

a čas príchodu.  

 

Podmienkou účasti je zaslaná prihláška a príloha k prihláške podľa pokynov vyššie. Súpiska 

súťažiacich musí byť vložená na portáli školského športu. 

 
Informácie získate aj na www.kalokagatia.sk a   www.sass.sk.  

 

Vaše aktuality o postupových súťažiach (okresné, krajské kolá), výsledky, zaujímavosti či fotky 

môžete zasielať k uverejneniu na facebookovom profile SAŠŠ na e mail sass@sass.sk. 

 

      
Škola, ktorá nastupuje na školské športové súťaže sa zaväzuje dodržiavať zásady 

FAIR PLAY. 

 

 
POZVÁNKA 

Účastníci KALOKAGATIE 2016 sa môžu zúčastniť malého maratónu, ktorý sa uskutoční v rámci 

slávnostného otvorenia. Svoju účasťnahlásia najneskôr pri prezentácii 22.6.2016.  
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Špeciálne technické ustanovenia k jednotlivým športom 
 

 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 

 

 

VVOOLLEEJJBBAALL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Termín:  23. – 24. júna 2016  

 

Miesto: SOŠ elektrotechnické na Sibírskej ul. v Trnave (chlapci) 

Mestská športová hala na Rybníkovej ul. V Trnave (dievčatá) 

 

Činovníci: Riaditeľ súťaže:  Zuzana Lieskovská (chlapci) , 0904 573 565 

        Peter Toman (dievčatá), 0907 313 962 

Rozhodcovia: deleguje SVF 

Štartujú:  
Víťazné 12-členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ (+ 2 vedúci) z jednotlivých krajských kôl v SR. 

 

Pravidlá:  

Súťaží sa podľa platných pravidiel SVF a týchto propozícií. 

 

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:  Podľa počtu prihlásených 

 

 



 

 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 

 

 

 

 

BBAASSKKEETTBBAALL  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Termín:  23.-24. júna 2016  

 

Miesto:  Chlapci –   Obchodná akadémia, Mládežnícka,  Sereď 

     ŠH Sereď, Sokolovňa 

  

   Dievčatá –   Gymnázium Pieree de Coubertina, Piešťany 

     ŠH Piešťany (basketbalová hala Piešťanských Čajok) 

      

Činovníci:  Riaditeľ súťaže: Chlapci – Dalimír Pavelka, 0904 588 609 

      Dievčatá – Peter Bajnok, 0911 843 100 

 

   Rozhodcovia: deleguje SBA 

Štartujú:  
12-členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ ( + 2 vedúci) 

 

Pravidlá:  
Súťaží sa podľa platných pravidiel basketbalu a tohto predpisu   

Hrací čas  – čistý čas 4x 8min. (pri hracom čase môže prísť k úprave podľa dohody družstiev) 

 

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

 Pri rovnosti rozhoduje:  

1. vzájomný zápas 

2. skóre zo vzájomných zápasov 

3. celkové skóre 

 

Časový rozpis: Podľa počtu prihlásených 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 

 

 

HHÁÁDDZZAANNÁÁ  
 

Termín:   23.- 24. júna  2016  

 

Miesto: Dievčatá – Športová hala Hrnčiarovce nad Parnou 
 Chlapci –   Mestská športová hala v Hlohovci, Na Zábradlí 

  

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Chlapci – Alena Mišáková, 0907 797 353 

    Dievčatá –  

 Rozhodcovia: deleguje SZH 

Štartujú:  
12-členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ  (+2 vedúci) 

 

Pravidlá:  
Súťaží sa podľa pravidiel hádzanej a tohto predpisu.  

Hrací čas 2 x 15 min s 5 minútovými  prestávkami medzi polčasmi (pri hracom čase môže prísť 

k úprave podľa dohody družstiev). Semifinálové a finálové zápasy – hrací čas 2x20 min. 

 

Hodnotenie:  
Za víťazstvo dostáva družstvo 2 body. Nerozhodný výsledok je hodnotený 1 bodom pre obe 

družstvá. Víťazstvom príslušnej skupiny sa stáva družstvo, ktoré po schválení výsledkov všetkých 

stretnutí získa najväčší počet bodov. Pri rovnakom počte bodov 2 alebo viacerých družstiev 

rozhoduje o umiestnení: 

- väčší počet bodov zo vzájomných stretnutí 

- väčší rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí 

- väčší počet dosiahnutých gólov zo vzájomných  stretnutí  

- väčší počet víťazstiev zo všetkých stretnutí 

O vyraďovacom stretnutí sa musí rozhodnúť priamo na ihrisku. Postupujúcim, alebo víťazom 

zápasu o umiestnenie je družstvo, ktoré: 

- zápas vyhrá v riadnom čase 

- je lepšie pri streľbe 7 m  hodov 

Streľba 7 m  hodov prebieha nasledovne: 

- 5 vybraných hráčov, z každého družstva družstva  postupne realizuje striedavo 7 m  hody 

- 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. Víťazom je družstvo, ktoré 

má po sérii viac gólov. Hráči sa musia striedať a 2 krát môže v týchto sériách hádzať hráč až po 

realizácii 7 m hodu piatimi hráčmi svojho družstva. 

Poznámka: Odporúča sa použitie chráničov lakťov a kolien. 

V prípade kontumácie je výsledok 0:10. 

 

Časový rozpis: Podľa počtu prihlásených 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 

 

VYBÍJANÁ 
 
 

Termín:  23. - 24. júna 2016  

 

Miesto: ZŠ s MŠ Ružindol 

 

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Ján Szabo, 0902 201 195 

 Hlavný rozhodca: Radoslav Urbančok 

   

Štartujú:  
12-členné družstvá žiačok ZŠ - víťazné kolektívy zo všetkých krajov Slovenska 

 

Pravidlá:  
Súťaží sa podľa platných pravidiel vybíjanej 

 

Hodnotenie: Za víťazný zápas získava družstvo dva body, nerozhodný výsledok je hodnotený 

jedným bodom pre obe družstvá. Pri vyhlásení kontumačného výsledku získava víťaz dva body a 

aktívne skóre 10:0. Ak je kontumačný výsledok vyhlásený vinou oboch družstiev, nepriznávajú sa 

body nikomu, obom družstvám sa započítava pasívne skóre 0:10.  

 

Hrací čas: 2x 7 min. (3 min. prestávka) 

 

O poradí rozhoduje: 

1. vyšší počet bodov zo všetkých stretnutí 

2. vzájomný zápas 

3. vyšší rozdiel súperových a vlastných vybitých 

4. vyšší počet vybitých hráčov zo všetkých stretnutí 

5. kratší hrací čas zo všetkých stretnutí 

6. nový zápas 2 x 3 min. bez prestávky 

 

 

Časový rozpis: Podľa počtu prihlásených. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 

 

 

ATLETIKA  

 
Termín:   23. júna 2016  

 

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

 

Činovníci:   Riaditeľ súťaže: Mgr. Oľga Hajmássyová, 0904 825 466 

    Hlavný rozhodca: Ľudmila Hlaváčková 

    

 Prihlášky a výsledky: František Tóth,  tóth@atletikasvk.sk. 

       

Štartujú: 10-členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ (+ 1 vedúci) a víťazní jednotlivci ak 

nie sú členmi postupujúcich družstiev. 

Disciplíny 

Chlapci :  

60 m, 300 m, 1000 m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou  (150 gr.), vrh guľou (4 

kg), štafeta 4 x 60 m  

 

Dievčatá: 60 m, 300 m, 800 m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou (150 gr.), vrh 

guľou (3 kg), štafeta 4 x 60 m 

 

Účastníci 

Víťazné družstvá z krajských kôl a najlepší jednotlivci – ak nie sú členmi postupujúcich družstiev 

(netýka sa štafiet – tie ako samostatná disciplína na M SR nepostupujú) – a zahraniční účastníci. 

 

Pravidlá:  
Súťaží sa podľa pravidiel atletiky a tohto predpisu. 

Zvyšovanie výšky:   žiačky – 120-125-130-135-140-145-150 a ďalej po 3 cm. 

 žiaci – 140-145-150-155-160-165-170 a ďalej po 3 cm 

 

V hode kriketovou loptičkou budú mať súťažiaci 3 pokusy za sebou. Prvých 8 pretekárov vo finále 

ďalšie 3 pokusy podľa pravidiel. 

  

Hodnotenie:  
V jednej disciplíne sa započítavajú výkony dvoch najlepších z družstva, pričom jeden pretekár 

môže štartovať najviac v dvoch disciplínách a štafete (pozn.: z toho vyplýva aj možnosť dvoch 

štafiet z družstva). Družstvá sú hodnotené podľa bodovacích tabuliek, jednotlivci na základe 

umiestnenia. 

V technických disciplínách sa bodujú výkony  z prvých troch pokusov, v behu na 60 m z rozbehov. 

Do finále jednotlivcov postupuje 8 pretekárov. 

 

Upozornenie:  
Preteká sa na conipurovom povrchu, je nutné dodržať dĺžku klincov do 6 mm. Pri behoch bude 

použitá elektrická časomiera. Počas súťaže je vstup trénerov a vedúcich družstiev na plochu 

štadiónu zakázaný! 

 

mailto:tóth@atletikasvk.sk


 

Memoriál Radky Charfreitagovej  

 najlepší individuálny výkon podľa bodovacích tabuliek. 

 

 

 

 

Časový rozpis bude zverejnený pri prezentácii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIHLÁŠKA 

DIEVČATÁ  

Disciplína Meno a priezvisko Dátum narodenia Škola Výkon 
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PRIHLÁŠKA 

CHLAPCI 

Disciplína Meno a priezvisko Dátum narodenia Škola Výkon 
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SPRIEVODNÉ  ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 

 

 

FLORBAL V4 

 

Termín:  23. - 24. júna 2016  

 

Miesto: SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava 

 

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Branislav Bartko, 0908 269 206 

 Hlavný rozhodca: deleguje SAŠŠ 

   

Štartujú:  
12-členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ – nominované kolektívy z krajín V 4. 

Zo Slovenska sa turnaja zúčastňujú školskí majstri Slovenska v oboch kategóriách. 

 

Pravidlá:  
Súťaží sa podľa platných pravidiel florbalu. 

 

Hrá sa systémom každý s každým v každej kategórii.  
V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:  

1. body zo vzájomných zápasov,  

2. skóre zo vzájomných zápasov,  

3. celkové skóre, rozdiel gólov  

4. vyšší počet všetkých strelených gólov,  

5. podiel gólov 

  6. žreb 

 

Hrací čas: 2 x 15 min. hrubý čas, posledné 2 min. zápasu čistý čas. Prestávka 3 min., medzi 

zápasmi 5 min. Úpravy možná na technickej porade.  

 

Podrobnejšie informácie v samostatných propozíciách vydaných k tejto súťaži. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CROSSMINTON 

 
Termín:  23. júna 2016 

 

Miesto:  basketbalová hala Slávia Trnava 

 

Činovníci:  Riaditeľ súťaže: Tibor Nešťák, 0902 106 640, tnestak@insport.sk 

                                                         

Účastníci: Víťazné družstvá krajských kôl Speedminton Cupu 2016, prípadne pozvané 

družstvá v kategórii: 

 Základné školy – nar. 1.1. 2000 a mladší 

Stredné školy - nar. 1.1. 1996 a mladší 

   

Družstvo tvorí: min. 1 chlapec a 1  dievča a max. 2 chlapci a 2 dievčatá 

   

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/


 

 
BEJZBAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

Termín:   22. - 24. júna 2016 

Miesto konania:  areál ZŠ Bottova,  Trnava  

Činovníci:  Riaditeľ súťaže:  Roman Holekši, 0905 238 303,                   

      angels@angels.sk 

 

   Hlavný rozhodca: Marek Červený 

 

Kategória :   žiaci a žiačky do 10 rokov - (2007 a ml.) – 24.6.2016 

   žiaci do 12 rokov -  (2004 a ml.) – 22.-23.6.2016 

 

Účastníci :   pozvané družstvá 

 

Trvanie zápasov :  60 min + dohrávka 

 

Prihlášky:  zasielať e mailom do 1.5.2016                     

                     

Poznámka:  ubytovanie v ZŠ J. Bottu Trnava, telocvičňa 
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MALÝ MARATÓN 
v rámci olympiády detí a mládeže KALOKAGATIA 2016 

 

„Z MARATHÓNU do RIA“  

 
 

Miesto a termín: Trnava – Atletický štadión A. Hajmássyho, ul. Hajdóczyho 1, Trnava 

23. júna 2016  

Štart v rámci slávnostného otvorenia KALOKAGATIE 2016 

   (cca 10.30 h) 

 

Prezentácia:   od 9.30 hod. priamo na atletickom štadióne 

Kategórie:  Žiaci a žiačky ZŠ, narodení 1.1.2000 a mladší  

 

Činovníci:  Riaditeľ súťaže:  Vladimír Gubrický 

   Hlavný rozhodca:  deleguje AK Slávia Trnava    

   

Štartujú: Prihlásení jednotlivci (chlapci a dievčatá) a trojčlenné družstvá ZŠ chlapcov a 

dievčat 

 

Pravidlá : Preteká sa podľa pravidiel SAZ 

  

Dĺžka a popis trate: 4,2 km – beží sa po kombinovanom povrchu (asfalt, tráva) 

 

Trasa:   Okolie atletického štadiónu, upresenie pri prezentácii. 

 

Hodnotenie a ceny:  

Malý maratón je súťažou jednotlivcov a družstiev ZŠ. Poradie družstiev sa určí na základe súčtu 

umiestnení dvoch najlepších členov družstva. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých 

družstiev o poradí rozhoduje umiestnenie tretieho pretekára z družstva. 

 

Vyhodnotenie sa uskutoční v rámci slávnostného otvorenia po dobehnutí pretekárov, ocenení budú 

prví traja jednotlivci a prvé tri družstvá v každej kategórii. 

 

Prihlášky:   
Treba zasielať do 10. júna 2016 na e mail ristova@sass.sk 

  

Účastníci KALOKAGATIE 2016, ktorí sa chcú zúčastniť maratónu nahlásia svoju účasť najneskôr 

pri prezentácii.  

 

Dôležité upozornenie:  

Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, každý na vlastné zdravotné poistenie je potrebné, aby 

všetci mali kartičku poistenia. Organizátor nezodpovedá za vzniknuté škody na majetku alebo 

súvisiace s cestou a samotnou účasťou na podujatí. 
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BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA 
v duchu odkazu 

Pierre de Coubertina 

 

„Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!“ 
 

 

Miesto a termín: Trnava – Trojičné námestie, 20. júna 2016  

 

Prezentácia:   od 15.30 hod. (pod radnicou) 

 

Kategórie:  Žiačky a žiaci ZŠ narodení 1.1. 2000 a mladší 

  Žiačky a žiaci SŠ narodení 1.1.1996 a mladší 

  Dospelí (muži, ženy) - štart pre všetky vekové kategórie spoločný. 

  Hobby beh pre všetkých (každý podľa vlastných možností) 

Činovníci:  Riaditeľ súťaže:  Peter Toman  

   Hlavný rozhodca:  deleguje AK Slávia Trnava    

   

Štartujú: Včas prihlásení jednotlivci a 10 členné družstvá škôl – zmiešané štafety (5 

chlapcov a 5 dievčat).  V štafetách bežia striedavo dievča, chlapec – okruh pre 

dievčatá je cca 1,2 km a pre chlapcov cca 1,5 km.    

 

Prihlášky:  Treba zasielať do 10. júna 2016 na e mail: ristova@sass.sk  

 

Pravidlá :       Preteká sa podľa pravidiel SAZ 

  

Povrch trate:   asfalt  

Štartové čísla:  Každá škola si vyrobí vlastné štartovacie čísla (10 ks), podľa vlastnej 

predstavy, približne v rozmeroch A4. Prihlásená škola dostane pridelené číslo 

podľa poradia prihlásenia a to číslo bude jej štartové číslo. 

 

Najzaujímavejšie  štartové čísla budú ocenené vecnými cenami. Ocenené 

budú prvé tri sady čísiel. 

 

Hodnotenie: Prvé tri štafety žiakov ZŠ a prvé tri štafety žiakov SŠ a prví traja jednotlivci 

v každej kategórii obdržia medaily a diplomy.  

Všetci účastníci dostanú účastnícke diplomy a budú zaradení do 

žrebovania o  tričká KALOKAGATIE prípadne iný suvenír Slovenského 

olympijského výboru.   
 

Dôležité upozornenie:  

Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, každý na vlastné zdravotné poistenie je potrebné, aby 

všetci mali kartičku poistenia. Organizátor nezodpovedá za vzniknuté škody na majetku alebo 

súvisiace s cestou a samotnou účasťou na podujatí. 

 

 



 

 

 

Usmernenie k zúčtovaniu cestovných výdavkov  k Školským M SR. 

 
Od 17.11.2014 je v platnosti pre žiakov ZŠ, SŠ a VŠ doprava vlakom ZDARMA. Je potrebné si 

vybaviť VČAS preukaz. Cestujúci s nárokom na bezplatné cestovanie sa zaregistrujú a dostanú preukaz 

v pokladniciach s logom KVC (Komplexné vybavenie cestujúcich). Na počkanie ho cestujúcemu vydajú 

v 85 staniciach, v 65 menších staniciach vyplní cestujúci žiadanku a preukaz na bezplatné cestovanie príde 

na stanicu, kde oň cestujúci požiadal, do troch pracovných dní.   

 

Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (vlak, autobus) sa bude cestovné preplácať do 

výšky predložených cestovných lístkov.   

Je potrebné využívať vlakovú dopravu, ktorá je pre žiakov zdarma. Treba si lístky vybavovať 

v dostatočnom predstihu. 

 

Všeobecne pri ceste vlakom (len II. triedy) je nutné využiť skupinové zľavy. Pri nevyužití 

skupinovej zľavy bude cestovné prepočítané na skupinovú zľavu a preplatené bude iba v tejto 

výške.     

Použitie IC vlakov je nutné odsúhlasiť vopred na Sekretariáte SAŠŠ. 
 

Za každé družstvo musí byť vypísané tlačivo Cestovný príkaz (na učiteľa, resp. trénera), na 

ktorom musia byť uvedené všetky osoby, ktoré sa súťaže zúčastňujú (pri družstve priložiť 

zoznam účastníkov s podpismi). Vzhľadom k tomu bude cestovné preplatené až po návrate zo 

súťaže – cestovný príkaz musí byť vypísaný kompletne, podpísaný a opečiatkovaný vysielajúcou 

školou. Na preplatenie sa zasiela cestovný príkaz spolu s lístkami, prípadne aj s 

miestenkami, číslom účtu a kontaktom na účtovateľa.  
(Nepoužívať doterajšie tlačivo Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov. Pri zaslaní tohto 

tlačiva vám cestovné nebude preplatené.) 

 

Pri použití súkromného motorového vozidla 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 M - SR (rozhoduje pečiatka 

pošty), v opačnom prípade nebudú preplatené.     

 

 V prípade dotazov sa obráťte na Se SAŠŠ:    02/ 44453482,  0903 224 572, ekonom@sass.sk 
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