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Cezpoľný Beh 2018 
 

Krajské kolo  v "cezpoľnom behu" základných a stredných škôl Košice  pre  

Školský rok  2018 / 2019 

 

A: Všeobecné ustanovenia: 

 
Vyhlasovateľ:   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a odbor školstva 

                           Okresného úradu Košice 

 

Organizátor:     Základná škola v obci Kysak 

 

Termín:              09.10.2018 /utorok/ 

 

Miesto:              priestor obce Kysak a priľahlý lesný terén. 

 

Prihlášky:         Záväzné je prihlásenie školy a súpiska na www.skolskysport.sk !!!, 

                           do 5. 10. 2018. 

                           Originál potvrdenej súpisky predložiť pri prezentácii. Súhlas GDPR !!!!!!!!! 

 

 Kontakt :           zskysak@centrum.sk    055/6991422    0917299139                          

                         

Zraz účastníkov:   od 8.45 h do 9,15 h  areál ZŠ. 

 

Ekonomické zabezpečenie:  podľa  Smernice č. 23/2017 o organizovaní, riadení 

a finančnom zabezpečení súťaží žiakov ZŠ a SŠ. V prílohe propozícií v časti dokumenty. 

 

Organizačný štáb:         

riaditeľ pretekov: Mgr. Ondrej Krišanda ZŠ Kysak 

pred.org. výboru: Kollár Jaroslav 

hl. rozhodca: Franko Valér 

hl. rozhodca cieľ: Kollár Miroslav 

hl .rozhodca štart: Kollár Jaroslav 

výsledková listina: Kollár Miroslav  

techn. zabezpečenie: KOB Kysak 
 

B: Technické ustanovenia: 

 
Kategórie:   žiaci ZŠ        nar. 1.1.2003     a mladší  

                     žiačky ZŠ     nar. 1.1.2003     a mladšie 

          študenti        nar. 1.1.1999     a mladší 

                     študentky     nar. 1.1.1999     a mladšie 

                  

Štartujú:      trojčlenné družstvá chlapcov a dievčat, víťazi obvodných kôl a víťazní 

                      jednotlivci, ak neboli členmi víťazného družstva  
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Pravidlá:      preteká sa podľa platných pravidiel atletiky a týchto propozícií 
 

Dĺžky tratí: 
 

Kategória:   Dĺžka trate a prevýšenie:   Popis trate: 

žiačky ZŠ:   1,8 km, prevýšenie 90 m,   lesné chodníky a cesty, 

žiaci ZŠ:   2,7 km, prevýšenie 125 m,   lesné chodníky a cesty,  

študentky SŠ:   2,7 km, prevýšenie 125 m,   lesné chodníky a cesty, 

študenti SŠ:   3,6 km, prevýšenie 170 m,   lesné chodníky a cesty,  

Rôzne: Organizátor si vyhradzuje v prípade nepriaznivého počasia právo zmeny 

trate a jej profilu.  

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.  

Protesty:         do 15 minút po skončení pretekov s vkladom 10,- € 

 

C: Rôzne ustanovenia: 
 

Časový harmonogram:        
 

08.45 - 09.15 hod. -  prezentácia v areáli ZŠ Kysak    

09.15 - 09.30 hod. – porada vedúcich 

09.10 - 09.30 hod  -  prehliadka a tréning na trati 

09.30 - 09.45 hod  -  otvorenie  

10.00 - 10.20 hod. -  žiačky ZŠ   

10.25 - 10.55 hod  -  žiaci ZŠ   

11.00 - 11.30 hod  -  študentky SŠ   

11.35 – 12.10 hod -  študenti SŠ   

13.00                     -  vyhlásenie výsledkov 
 

Poznámka:          časy uvedené v časovom harmonograme sú orientačné, presné začiatky 

                             budú  oznamované organizátorom 

 

Súpisky:              družstvá štartujú na základe súpisky, potvrdenej riaditeľom školy, originál  

                             súpisky predložia vedúci družstiev pri prezentácii 

 

Preukazovanie totožnosti: organizátori majú právo kontroly preukazov totožnosti 

 

Ceny:                  športové poháre, diplomy pre víťazné družstvá a jednotlivcov    

                        

Odporúčanie:     vhodná obuv a oblečenie, príroda a počasie sú nevyspytateľné... 

 

Dôležité upozornenie : Organizátorom včas oznámiť spôsob dopravy do Kysaku,  

                                       vodiči mikrobusov predložia aj doklad o najazdených kilometrov, 

                                       tkz. „stazku“ !!! 
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Prosím o preštudovanie pokynov k cestovnému viď nižšie./hlavne súkromné motorové vozidlo/ 
  

Objednávky prepravy realizovať po konzultácii s organizátorom.  

Fakturačné údaje:  

Základná škola, Kysak 210, 04481 Kysak, 

IČO: 35544244   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 

Pokyny cestovné: 
 

Základné náležitosti vyúčtovania sú nasledovné: 
 

1. Cestovné 

Organizátor postupuje podľa ustanovení Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov a tohto metodického pokynu. 
 

V zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení a tohto usmernenia, organizátor uhrádza cestovné 

súťažiacim, pedagogickému dozoru a ďalším účastníkom súťaže v cene cestovného lístka 

hromadného dopravného prostriedku (autobus alebo vlak 2. triedy ) po predložení spiatočného 

cestovného lístka. Účastníci súťaže a organizátor súťaže sú povinní, zabezpečiť najekonomickejší 

spôsob dopravy, pričom je možné využiť služby prepravcu. 
 

Zberný autobus môže byť použitý ak nie je reálna možnosť dopravy súťažiacich na súťaž 

v určenom čase, alebo ak náklady na prepravu nepresiahnu cenu hromadného dopravného 

prostriedku ( autobus, vlak 2. triedy ). Poverený organizátor súťaže, alebo po vzájomnej dohode 

vysielajúca organizácia vystaví prepravcovi objednávku. Celkové náklady za prepravu nesmú biť 

vyššie ako cena prepravy autobusom alebo vlakom 2. triedy. Prípadný rozdiel cestovného uhradí 

vysielajúca organizácia z iných zdrojov ( rada rodičov, sponzor a pod ). K faktúre za prepravu je 

potrebné doložiť stazku, objednávku a menný zoznam prepravovaných osôb!!!! 
 

Pri použití súkromného motorového vozidla je možné preplatiť 

náhradu vodičovi vozidla v cene lístka hromadného dopravného 

prostriedku.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 

Súčasťou vyúčtovania cestovných náhrad je čestné vyhlásenie vodiča obsahujúce: 

- meno a priezvisko vodiča a spolucestujúcich 

- názov a termín konania akcie, trasu 

- výšku cestovného ( cena cestovného lístka železničnej alebo autobusovej dopravy ) 

- ŠPZ (EČ) 

- kópia zmluvy o havarijnom poistení vozidla 

- dohoda o použití súkromného vozidla na pracovnú cestu 

- podpis účtujúceho 

 
 

 

         Mgr. Ondrej Krišanda 

               riaditeľ školy 
 

 


