
Cezpoľný Beh 2016
Obvodné kolo  v "cezpoľnom behu" základných škôl Košice - okolie pre šk.rok 

2016 / 2017
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Okresný

úrad odbor školstva Košice 
Usporiadateľ: ZŠ Kysak
Miesto: Areál ZŠ Kysak

Kategórie: žiaci ZŠ       nar. 1.1.2001 - 31.12.2011 
                   žiačky ZŠ     nar. 1.1.2001 - 31.12.2011

Účastníci:
Podmienka účasti: súpiska s menom priezviskom, dátumom narodenia, potvrdená riaditeľom 
školy,preukaz poistenca. Nezabudnúť sa zaregistrovať na školskom portáli a súpisku dať 
na školský portál. Bez zadanej súpisky na školskom portáli, nebude umožnený štart 
družstva ani jednotlivca!!!!!!!!

Prihlášky - súpisky: portál www.skolskysport.sk do 26.09.2016

kontakt: Mgr. Vladimír Pjecha, tel: , email: zskysak@centrum.sk
ZŠ Kysak tel.: 055/6991412

Prezentácia: 28.9.2016 od  9:00 hod. do 9:30 hod v areáli ZŠ Kysak 

Žrebovanie: štartovať sa bude voľne, kategória žiaci a žiačky 

Technický predpis: cezpoľný beh je súťažou 3 členných družstiev a jednotlivcov (chlapcov a
dievčat)

kategória: dĺžka trate: Popis trate:

žiačky 1,5 km prevýšenie 20 m, v areáli  školy, trávnatý povrch, asfalt, kamenná drva.

žiaci 3 km prevýšenie 30 m, v areáli  školy, trávnatý povrch, asfalt, kamenná drva.

Hodnotenie: Celkovým víťazom sa stáva družstvo zo školy s najlepším súčtom konečného 
poradia dvoch najlepších bežcov v konečnom poradí v každej kategórii.  V prípade, že dve 
družstvá dosiahnu rovnaký počet bodov, o konečnom poradí  rozhoduje lepšie umiestnenie 
tretieho pretekára družstva v celkovom poradí. 

Poistenie: Zúčastnení štartujú na vlastnú zodpovednosť, priniesť kartičku poistenca. 

Protesty: Písomne s vkladom 10€ hl. rozhodcovi, do 30 min. po zverejnení predbežných 
výsledkov

http://www.skolskysport.sk/


Ceny: Poháre a diplomy pre prvé tri družstvá a víťazom jednotlivcom 

Rôzne: Organizátor si vyhradzuje právo zmeny trate a jej profilu. 

Organizačný výbor: riadieľ pretekov: Mgr. Ondrej Krišanda ZŠ Kysak
pred.org.výboru: p. Kollár Jaroslav
hl.rozhodca: Franko Valér

hl.rozhodca cieľ: Kollár Miroslav
hl.rozhodca štart: Kollár Jaroslav
výsledková listina: Kollár Miroslav
techn.zabezpečenie: KOB Kysak

Stravovanie: Zabezpečuje organizátor. 

Časový plán: 28.09.2016

09.00-09.30 hod. -prezentácia v areáli ZŠ Kysak  
09.30-09.40 hod. – porada vedúcich

09.00-09.40 hod - prehliadka a tréning na trati

09.45- 09.55 hod - otvorenie
10.00-10.15 hod. - štart žiačok 
10.15-10.35 hod - štart žiakov

12.00-12.30 hod - vyhodnotenie

12.35                   - ukončenie preteku

vypracoval :  Mgr. Ľubomír Krajňák

                                                                                                          Mgr. Ondrej Krišanda

                                                                                                                riaditeľ školy
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