
Organizačné zabezpečenie 

Olympijský festival nádejí – Petržalka  2014 

Športová súťaž v atletike žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ 

 
Termín:  12. máj 2014 

Čas konania:  09:00 – 12:00 h   

Miesto:  športový areál na ZŠ Budatínska 61 v mestskej časti Bratislava-Petržalka  

Účastníci: Družstvo školy tvoria 8 žiakov (4 chlapci, 4 dievčatá)  z 1. -  4. ročníka (roč. nar. 

1.9.2003 a mladší) + 1 vedúci  

Súpiska: meno, priezvisko, dátum narodenia, ročník súťažiacich a meno a priezvisko vedúceho  

     Potrebné je overenie riaditeľom školy (pečiatka a podpis). 

Organizátor: Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Petržalka, odd. školstva, kultúry a športu 

Spoluorganizátor:  ZŠ Budatínska, o.z. Zober loptu, nie drogy 

Zodpovední: R. Schnürmacher, S. Rančíková, A. Kostolecká 

Sponzori: Raiffeisen banka Slovensko, Bratislavský samosprávny kraj,  

Ozvučenie: Kultúrne zariadenia Petržalky, DK ZH 

Program : 

  

08:30 – 08:50 

  

Zraz účastníkov, prezentácia, príprava na súťaž 

 

 08:50 – 09:00  Pochod účastníkov z priestorov šatní (olympijská zástava 

a hymna) 

Otvorenie a privítanie účastníkov 

 

 09:00 – 12:00  Súťaže: 

a) Beh na 50 m  

b) Beh na 400 m  

c) Skok do diaľky z miesta 

d) Hod loptičkou 

 

 12:00 – 12:15  Vyhodnotenie a ukončenie 

 

Pravidlá:  
- V každej disciplíne môže za školu súťažiť len jeden žiak a jedna žiačka, t.j. v každej zo 4 

disciplín musí štartovať iný žiak. 

- Celkove teda bude súťažiť družstvo so 4 chlapcami a 4 dievčatami, každý v inej disciplíne. 

- Každá disciplína bude vyhodnotená a ocenená samostatne – chlapci/dievčatá a budú 

vyhodnotené aj 3 najúspešnejšie školy celkove.   

- Súťaží sa podľa pravidiel atletiky, na umelom trávniku, sektory budú označené na súťažnej 

ploche, súťažiaci budú pred štartom každej disciplíny poučení o pravidlách konkrétnej 

súťaže. Meranie času bude zabezpečené ručnými stopkami. Meranie dĺžky skoku a hodu 

bude merané meracím pásmom. 

 

 

 

 

V Bratislave 14.4.2014 

Spracoval: Schnürmacher 
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Olympijský festival nádejí – Petržalka  2014 

Súťaž v plávaní žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ 

 
Termín:  14. máj 2014 (streda) 

 

Čas konania:  09:00 – 12:00 h   

 

Miesto:  ZŠ Holíčska 50 v mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

Účastníci: Družstvo školy tvoria 4 žiaci (2 chlapci + 2 dievčatá)  z 1. – 4. ročníka (roč. nar. 

1.9.2003 a mladší), 1 vedúci  

 

Súpiska: meno, priezvisko, dátum narodenia, ročník súťažiacich a meno a priezvisko vedúceho  

     Potrebné je overenie riaditeľom školy (pečiatka a podpis). 

, 

Organizátor: Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Petržalka, odd. školstva, kultúry a športu, 

     a ZŠ Holíčska 50 

Zodpovední: PaedDr. Schnürmacher, PaedDr. Štefáková  

 

Rozhodcovia:. PaedDr.Štefáková, PaedDr. Šutorová, E. Véghová, E. Fratričová 

Spoluorganizátor:  ZLND o.z., CVČ Gessayova ul. Bratislava 

 

Sponzori: Bratislavský samosprávny kraj, Raiffeisen banka 

 

Ozvučenie bazéna: DK Lúky 

 

Program : 

 08:30 – 08:50  Zraz účastníkov, prezentácia, príprava na súťaž 

 

 08:50 – 09:00  Pochod účastníkov z priestorov šatní (olympijská zástava 

a hymna) 

 

Otvorenie a privítanie účastníkov 

 09:00 – 12:00  Súťaže:  

1. Plavecká súťaž jednotlivcov – 25 m voľným spôsobom  

2. Plavecká štafeta voľným spôsobom 4 x 25 m 

 

 12:00 – 12:15  Vyhodnotenie a ukončenie 

 

 

Pravidlá: V plaveckej disciplíne „25 m voľný spôsob jednotlivci“ môžu súťažiť maximálne 4 

žiaci za školu. V disciplíne „štafeta na 4 x 25 m voľným spôsobom“ štartuje družstvo 

školy so 4 súťažiacimi (2 chlapci a 2 dievčatá). 

 

Hodnotenie: -     súťaž jednotlivcov chlapci – 1., 2., 3. miesto 

- súťaž jednotlivcov dievčatá – 1., 2., 3. miesto 

- súťaž zmiešaných družstiev – 1., 2., 3. miesto  

 

V Bratislave 14.4.2013 

 

PaedDr. R. Schnürmacher, v.r.   PaedDr. B. Štefáková, v.r. 

OŠKaŠ, ref. športu     ZŠ Holíčska, učiteľka TV 
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Olympijský festival nádejí – Petržalka  2014 

Športová súťaž vo vybíjanej žiakov 4. ročníka ZŠ 

 
Termín:  13. máj 2014 

 

Čas konania:  09:00 – 12:00 h   

 

Miesto:  športový areál ZŠ Turnianska ul. 10 v mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

Účastníci: Družstvo školy tvorí 5 žiakov z 1. -  4. ročníka (2 chlapci + 2 dievčatá + kapitán) roč. 

nar. 1.9.2003 a mladší, 1 vedúci  

 

Súpiska: meno, priezvisko, dátum narodenia, ročník súťažiacich a meno a priezvisko vedúceho  

     Potrebné je overenie riaditeľom školy (pečiatka a podpis). 

 

Organizátor: Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Petržalka, odd. školstva, kultúry a športu 

      

Zodpovedný: R. Schnürmacher, D. Gajerová 

 

Spoluorganizátor:  Školský športový klub VIVUS Bratislava, ZŠ Turnianska 10, o.z. Zober  

      loptu, nie drogy 

 

Sponzori:, BSK, Raiffeisen banka 

 

Rozhodcovia: D. Gajerová, hlavný rozhodca + 4  

 

Ozvučenie: Kultúrne zariadenia Petržalky 

 

Program : 

  

08:30 – 08:50 

  

Zraz účastníkov, prezentácia, príprava na súťaž 

 

 08:50 – 09:00  Pochod účastníkov z priestorov šatní (olympijská zástava 

a hymna) 

Otvorenie a privítanie účastníkov 

 

 09:00 – 12:00  Súťaž vo vybíjanej 

 

 

 12:00 – 12:15  Vyhodnotenie a ukončenie 

 

 

Pravidlá: družstvo tvorí celkovo 5 hráčov – 2 chlapci, 2 dievčatá a 1 kapitán/kapitánka. Hrá sa 

podľa pravidiel vybíjanej v prílohe č.1 týchto propozícii. Vyhodnocujú sa tri najlepšie 

umiestnené družstvá a budú ocenené medailami za 1., 2., a 3. miesto.  

 

 

V Bratislave 14.4.2014 

 

Dr. Robert Schnürmacher, v.r.   Mgr. Darina Gajerová, v.r. 

OŠKaŠ, ref. športu     ZŠ Turnianska, učiteľka TV 
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Príloha 1 

 

Pravidlá vybíjanej pre stretnutia skupín pohybovej prípravy projektu Petržalka v pohybe 

 

1. Počet hráčov v poli: 4 + 1 kapitán (je za koncovou čiarou ihriska oproti svojmu družstvu) 

2. Dĺžka zápasu: 15 min, resp. do vybitia všetkých hráčov v družstve (meria sa časomerom) 

4. Ihrisko – 16 x 8 m 

5. Pravidlá hry:  

- hru začína vždy kapitán prehodom s členmi družstva za stredovou čiarou 

- lopta je stále nabitá (súperovho hráča môže družstvo kedykoľvek vybiť) 

- vybíjať môže každý hráč v poli, ale aj vybitý hráč za postrannou čiarou a tiež kapitán 

- hráč s loptou nemôže robiť kroky, musí zostať na mieste, kde získal loptu 

- hráč s loptou môže prihrať spoluhráčovi v poli, môžu si však prihrať max. 3 prihrávky 

(vrátane s kapitánom aj s vybitými hráčmi), potom sa  musia  pokúsiť vybiť súpera 

- hráč je vybitý ako ho lopta zasiahne priamo z ruky súpera a spadne na zem  

- hráč je vybitý aj ak sa uhýba pred loptou a urobí prešľap za čiaru ihriska 

- vybitý hráč opustí plochu cez najbližšiu predĺženú stredovú čiaru v zázemí a môže sa po 

obvode svojej polovice ihriska ľubovoľne pohybovať a zapájať do hry 

6. Zvíťazí družstvo, ktorému sa podarí vybiť viac hráčov súpera, resp. všetkých vrátane kapitána 

7. Ak je počet vybitých hráčov rovnaký, zvíťazí to družstvo , ktoré má po uplynutí času hry loptu 

v držaní. 

 

Súťažný rozpis 

 

I. kolo  - návrh 

1. Družstvá si vyžrebujú vopred čísla (1 – 12) 

2. Družstvá sa dosadia do skupín A,B, po 6 (5) družstiev do každej skupiny 

3. Vo svojej skupine odohrajú po jednom zápase s každým súperom  

4. vo finálovej časti rebríček o konečné umiestnenie (1A – 1B, 2A – 2B, ....) 

 

Konečné vyhodnotenie družstiev 

 

Ocenené budú 3 najlepšie družstvá  
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Olympijský festival nádejí – Petržalka 2014 

Športová súťaž v cyklistike žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ 

 
Organizátor: 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka, odd. školstva,        kultúry 
a športu  

 
Organizačný výbor: 

 
Riaditeľ pretekov: Dr. Ján Meleg, mestský  úrad  Bratislava - Petržalka 
Tajomník pretekov: PaedDr. Robert Schnürmacher, odd. školstva, kultúry a športu MÚ  
Autor trate: Daniel Klučár – OZ Budúcnosť nádejí 
 

Všeobecné ustanovenia: 
 
Tech. zabezpečenie: Občianske združenie Budúcnosť nádejí  
Miesto: pri budove kostola Svätej rodiny, Bratislava-Petržalka 
Termín: štvrtok, 15. mája 2014 od 10:00 hod. 
Rozhodcovia: Zdenek Holba - hlavný  
Zdravotná služba: Dopravný záchranný systém  Bratislava 

 
Športovo-technické ustanovenia: 
 

Prihlášky: Kontrola  evidencie účastníkov sa uskutoční vo štvrtok, 15. mája 2014  
v kancelárii pretekov od 09:00 do 09:30 hod.  

Kancelária: v priestoroch Štartu a Cieľa pri kostole Svätej rodiny v Petržalke  

Štartujú: Dievčatá  a chlapci základných škôl narodení 1.9. 2003 a mladší. Z každej ZŠ 
2 dievčatá a 2 chlapci. Pretekári štartujú s vlastným bicyklom 
a cyklistickou prilbou 

Trať pretekov: Trávnatá plocha v okolí budovy kostola Svätej rodiny 
Spôsob štartu: Spoločný štart v každej  kategórií. Ako prvá bude odštartovaná kategória 

dievčat. Po jej ukončení odštartuje kategória chlapcov. 
Dĺžka pretekov: Vyznačený okruh, dĺžka okruhu cca 500 m 

Občerstvenie: po pretekoch pre každého účastníka 
Ceny: 3 ceny v kategórii chlapci - jednotlivci  
 3 ceny v kategórii dievčatá - jednotlivci 
 3 ceny v kategórii školy - družstvá 
Predpis: Preteká sa podľa pravidiel Slovenského zväzu cyklistiky a tohto rozpisu. 

Účastníci štartujú na vlastné nebezpečie a náklady. Organizátor neručí za 
účastníkom vzniknuté a nimi spôsobené škody a vyhradzuje si právo zmeny 

rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti. 
 
 
 
 Dr. Ján Meleg, v.r. 
 riaditeľ pretekov 

 
 
V Bratislave 24.4.2014 
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Inštrukcia k propozíciám Olympijsky festival nádejí – Petržalka 2014, cyklistika. 
 

Pre zjednotenie postupu pri organizovaní podujatia, pre riaditeľov a nimi poverených pedagogických 
pracovníkov školy, pridávame túto inštrukciu. 
 

- Podujatia sa zúčastnia dve dievčatá a dvaja chlapci, ktorí tvoria družstvo každej školy. Poverený 
pracovník zabezpečí do družstiev školy žiakov narodených 1.9. 2003 a mladších. 
Dievčenské aj chlapčenské družstvo sa podľa rokov narodenia   môže skladať ľubovoľne, čo 

znamená, že môže byť zložené aj z dvoch súťažiacich  jedného ročníka narodenia. Každý 

súťažiaci musí mať svoj bicykel a cyklistickú prilbu 
 

- Prihlášku t.j. menný zoznam súťažiacich s dátumom narodenia, potvrdený riaditeľom školy 
predložia v deň pretekov organizátorovi. Na základe tejto prihlášky vyzdvihne školou poverený 
pracovník v kancelárii pretekov štartovné čísla a súťažné tričká pre svojich pretekárov. 
Súťažiaci musia byť k dispozícii štartérovi 10 minút pred štartom pretekov v mieste štartu 

 
- Samostatne sa bude hodnotiť: 

súťaž jednotlivcov, v kategórii dievčat  – prvé tri pretekárky  
súťaž jednotlivcov v kategórii chlapcov  – prví traja pretekári  
súťaž družstiev – prvé tri družstvá 
 
najúspešnejšia škola – súčet časov členov oboch družstiev z jednej školy 

- Ocenenie: 
súťaž jednotlivcov, v kategórii dievčat  – prvé tri pretekárky  

súťaž jednotlivcov v kategórii chlapcov  – prví traja pretekári  
družstvo školy, ktorého čas, po súčte  časov všetkých štyroch súťažiacich, dosiahne najnižšiu 
hodnotu.  
 

- Časový harmonogram: 
08:30 – 08:55 zraz účastníkov 
09:00 – 09:30 prezentácia 
09:45 – 09:50 slávnostné otvorenie cyklistickej časti OFN - Petržalka 2014 
10:00 – 10:25 preteky dievčat 
10:30 – 10:55 preteky chlapcov 
11:00 – 11:30 občerstvenie 

11:40 – 12:00 vyhodnotenie jednotlivých súťaží 
12:20 – 12:30 slávnostné ukončenie cyklistickej časti OFN – Petržalka 2014 
 

- V prípade ďalších dotazov kontaktujte p. Schnürmacher tel.: 02/68286831 alebo na  e-mail 

robert.schnurmacher@petrzalka.sk. 
 

 

 
 

PaedDr. Robert Schnürmacher, v.r.                                            Dr.  Ján  Meleg, v.r.                          
             OŠKAŠ, ref. športu                                                    riaditeľ pretekov                                  
 

V Bratislave 24.4.2014 

 
 

 

mailto:robert.schnurmacher@petrzalka.sk

