PROPOZÍCIE OLYMPIJSKÉHO DŇA
Organizátor:
Miesto:
Termín:

Centrum voľného času Teplička nad Váhom
futbalové ihrisko Teplička nad Váhom
25. máj 2018 (piatok)

Prihlášky: do 18. mája 2018 (na e-mail cvcteplicka@azet.sk alebo osobne v kancelárii CVČ)
Prihlášky treba zasielať s nasledujúcimi údajmi (formulár prihlášky je uvedený nižšie):
- presný názov družstva
- priezvisko, meno a rok narodenia všetkých žiakov/žiačok
Program:

09:00 - 09:30 hod. prezentácia na futbalovom ihrisku
09:30 hod.
začiatok súťaží
14:00 hod.
predpokladané ukončenie súťaží, vyhlásenie výsledkov

Organizácia a priebeh pretekov:
- súťažiť budú družstvá a v Behu Olympijského dňa - jednotlivci
- zloženie družstva: 8 členné družstvo (4 chlapci a 4 dievčatá)
Kategórie:
materská škola (rok narodenia 2011)
3. a 4. ročník (rok narodenia 2007, 2008)
7. a 8. ročník (rok narodenia 2004, 2003)

1. a 2. ročník (rok narodenia 2009, 2010)
5. a 6. ročník (rok narodenia 2005, 2006)

Šatne:
v priestoroch telocvične.
Odmeny:
prvé tri družstvá získajú diplomy a medaily
Občerstvenie:
zabezpečené
Oblečenie:
športové oblečenie, športové tenisky
Členovia družstiev by mali súťažiť v jednotných tričkách.
Súťažné disciplíny:
Beh Olympijského dňa (podľa kategórií - jednotlivci)
materská škola 30 m
1. a 2. ročník - 100 m (chlapci, dievčatá)
3. a 4. ročník - 150 m (chlapci, dievčatá)
5. a 6. ročník - 600 m (chlapci, dievčatá)
7. a 8. ročník - 600 m (chlapci, dievčatá)
DETSKÁ ATLETIKA - po družstvách
- prekážková dráha (šprint, slalom, beh cez prekážky)
- štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky
- skok do diaľky z miesta štafetovou formou
- odhod z kolien plnou loptou cez hlavu
- hod oštepu do kruhu
- preskakovanie olympijských kruhov
Hodnotenie:
Súťažiaci budú vyhodnotení po kategóriách. Najskôr bude vyhodnotený Beh Olympijského dňa.
Potom bude nasledovať Detská atletika. Družstvá, ktoré sú zložené zo 4 chlapcov a 4 dievčat,
po odsúťažení na pridelenom stanovišti sa presúva družstvo na ďalšie stanovište. Dosiahnuté
výsledky zapisujú rozhodcovia do určeného hárku pre danú disciplínu. Po odsúťažení na
stanovišti prinesie kapitán družstva výsledky hlavnému rozhodcovi, ktorý ich vpíše do tabuľky
na celkové hodnotenie. V konečnom hodnotení prideľujeme body podľa umiestnenia v
jednotlivých disciplínach, (napr. súťaží 10 družstiev → 1. miesto v disciplíne 1 bod, 2. miesto 2
body ... posledný tím na 10. mieste 10 bodov) Po ukončení pretekov rozhodcovia spoločne
pridelia body, spočítajú ich a tým stanovia konečné poradie družstiev. Vyhráva to družstvo,
ktoré má najnižší bodový súčet. V prípade bodovej rovnosti vyhráva družstvo, ktoré malo
hodnotnejšie výsledky v jednotlivých disciplínach.

