Olympiáda detí a mládeže
v zimných športoch

11. – 12.marca 2015

Všeobecné ustanovenia
Vyhlasovateľ:
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách,
Slovenský olympijský výbor a Kalokagatia na Slovensku
Organizátori:
Slovenská asociácia športu na školách, o. z. Kalokagatia na Slovensku – Zimná Kalokagatia,
Obec Mlynky, Obec Smižany, SŠÚ Smižany, ZUŠ Dezidera Štraucha Smižany a ďalšie subjekty
v regióne.
Termín konania: 11. – 12. marec 2015
Miesta konania a športové disciplíny:
Mlynky
zjazdové lyžovanie
Mlynky – Biele Vody
bežecké lyžovanie, snowboard,

Program:
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE v bežeckom a zjazdovom lyžovaní, snowboarde
KULTURNE SÚŤAŽE - Výtvarná súťaž – téma: „Mám rád zimné športy“
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE - MLYNKY, 11. marec 2015 o 19.00 hod.
Prezentácia:
11. marec 2015 v čase od 8.00 do 10.00 hod. - Hotel Mlynky (Mlynky – Biele Vody)
Pri prezentácii:
- Odovzdajú účastníci vyplnené tlačivá na ubytovanie, stravovanie, štartovné a súpisku
vytlačenú zo školského portálu. Tlačivá si prinesú v dvoch vyhotoveniach.
Upozornenie: Bez potvrdenej prihlášky vysielajúcou školou nebudú pretekári pripustení
k štartu.
-

Uhradia štartovné vo výške 7 € .

-

Obdržia suveníry, stravenky, organizačné pokyny, propagačné materiály.

Je veľmi dôležité dodržať časový rozpis prezentácie!!!
PODMIENKA ÚČASTI:
Súpiska vložená na školský portál, včas vyplnenú prihlášku družstva s uvedením mena a priezviska
hráčov, dátum narodenia, meno trénera a vedúceho družstva podpísanú a potvrdenú riaditeľom
školy - predložiť pri prezentácii.
Každý športovec uvedený na súpiske danej školy, je povinný predložiť (OP alebo originál preukaz
poistenca) pri prezentácii. Preukázanie totožnosti: Je možné žiadať overenie súťažiacich.

Prihlášky a informácie:
Prostredníctvom školského portálu vložiť súpisku (www.skolskysport.sk) a
zaslať na priloženom tlačive aj organizátorovi najneskôr do 4. marca 2015.
PaedDr. Dušan Sliva
Školský úrad, námestie M. Pajdušáka, 053 11 Smižany
e-mail: sliva@sportcenter.sk, 0915 490 996
Účastníci:
Žiaci a žiačky základných škôl v SR v športoch programu Zimnej Kalokagatie
Vekové kategórie sú uvedené pri jednotlivých športoch.
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.
Ubytovanie:
Zabezpečí usporiadateľ na základe prihlášky na ubytovanie (v prílohe)
s prihláškou od 11. do 12.3.2015.

zaslanej súčasne

Stravovanie:
Zabezpečené v mieste ubytovania a v stravovniach pri športoviskách. Účastníci sa začínajú
stravovať od 11.3. obedom a všetci končia stravovanie 12.3. 2015 obedom.
Doprava:
Dopravu si zabezpečujú školy samostatne. Treba dodržiavať nové pokyny k cestovnému vlakom.
Od 17.11.2014 je v platnosti pre žiakov ZŠ, SŠ a VŠ doprava vlakom ZDARMA. Je potrebné
si vybaviť 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.
Pokyny k cestovnému upresnené v prílohe.

Štartovné: Uhrádza sa pri prezentácii vo výške 7 € / športovec aj doprovod.
Rozhodcovia a pravidlá:
Výber rozhodcov zabezpečuje organizátor po dohode s príslušnými športovými zväzmi. Súťaží sa
podľa platných pravidiel konkrétneho športu.
Protesty:
Do 30 minút po zverejnení výsledkov hlavnému rozhodcovi s vkladom 7 €.
Žrebovanie:
Uskutoční sa na porade vedúcich, presnejšie podmienky budú uvedené v organizačných pokynoch,
ktoré obdržia účastníci pri prezentácii.
Poistenie:
Účastníci olympiády Zimná Kalokagatia 2015 musia mať so sebou kartičku poistenca. Za
poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca organizácia.
Vyhodnotenie:
Víťazní jednotlivci a družstvá sa stávajú Školskými majstrami SR.

Ceny:
Prvé tri družstvá a prví traja jednotlivci v každej kategórii obdržia diplomy, medaily, poháre príp.
vecné ceny.
Zdravotné zabezpečenie:
Horská služba Slovenský raj, RZP Mlynky
Časový rozpis:
Bude zverejnený na stránke www.sass.sk a facebook /ZimnaKalokagatia. Vedúci ho obdržia pri
prezentácii.
UPOZORNENIE:
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor oznámi
vedúcim družstiev na porade.
Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivých snehových podmienok miesto pretekov
zmeniť alebo preteky zrušiť, o čom budú prihlásené školy včas informované.
Všetci pretekári, činovníci a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo.
Účastníci Zimnej Kalokagatie sa zúčastňujú slávnostného otvorenia, ako aj slávnostného
ukončenia súťaže na športovisku.
Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva či jednotlivca), organizátor je oprávnený požadovať
úhradu vynaložených nákladov!

Špeciálne technické ustanovenia k jednotlivým športom

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
Spoluorganizátori:

Slovenská lyžiarska asociácia, Obecný športový klub Mlynky
Termín konania:
Slalom –
11. marec 2015
Obrovský slalom – 12. marec 2015
Miesto konania: Lyžiarske stredisko SKI Gugel
Účastníci:
Mladšie žiačky a žiaci ZŠ
Staršie žiačky a žiaci ZŠ

nar. 2003 – 2004 a ml.
nar. 1999 - 2002

Pravidlá a predpis:
Súťaží sa podľa pravidiel SLZ a týchto propozícií.
Disciplíny:
Slalom a obrovský slalom
Súťažný výbor:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Technický delegát:

Dušan Franko
Ľuboš Leskovianský
podľa dohody na technickej porade

BEŽECKÉ LYŽOVANIE

Spoluorganizátori:

Slovenská lyžiarska asociácia, LK Dobšiná, ZŠ Eugena Ruffinyho Dobšiná,
ŠŠK Mlynky , ZŠ s MŠ Mlynky
Miesto konania: Mlynky- Biele Vody – areál bežeckého lyžovania
Účastníci:
Mladšie žiačky a žiaci ZŠ
Staršie žiačky a žiaci ZŠ

nar. 2003 – 2004 a ml.
nar. 1999 - 2002

Pravidlá a predpis:
Súťaží sa podľa pravidiel SLA a týchto propozícií.
Disciplíny:
11. marec 2015
beh na lyžiach klasickou technikou

12. marec 2015
tímový šprint voľnou technikou

- mladšie žiačky a žiaci
- staršie žiačky a žiačky

1 km
2 km

- mladšie žiačky a žiaci – 2 x 2 x 0,5 km
- staršie žiačky a žiaci – 2 x 2 x 1 km
(dvaja členovia tímu budú bežať dva krát daný úsek)

Súťažný výbor:
Riaditeľ pretekov:
Mgr. Milan Revaj
Hlavný rozhodca:
Katarína Garajová
Technický delegát:
Ing. Peter Ďurčo -SLA
Veliteľ tratí:
Ivan Korpala
Podporné zabezpečenie SLA: PaedDr. Michal Malák, PhD.

SNOWBOARD
Spoluorganizátori:
Snowboardová asociácia Slovensko

Termín konania:
Paralelný obrovský slalom PGS - 11. marec 2015
Paralelný slalom PSL - 12. marec 2015
Miesto:

Mlynky- Biele Vody

Účastníci:
Mladšie žiačky a žiaci ZŠ
Staršie žiačky a žiaci ZŠ

nar. 2003 – 2004 a ml.
nar. 1999 - 2002

Pravidlá a predpis:
Súťaží sa podľa pravidiel SAS a týchto propozícií, prilby sú povinné
Disciplíny:
Paralelný obrovský slalom PGS a paralelný slalom PSL
Súťažný výbor:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Veliteľ trate:

Mgr. Július Hermély
deleguje SAS
deleguje SAS

KULTÚRNE SÚŤAŽE
Filozofia a cieľ:
Olympizmus je životnou filozofiou, oslavujúcou a vyvážene spájajúcou telesnú zdatnosť, vôľu,
ducha. Spojením športu s kultúrou a výchovou sa olympizmus usiluje o utvorenie takého životného
štýlu, ktorý je založený na radosti z vyváženého úsilia, na výchovnej hodnote dobrého príkladu
a na rešpektovaní základných univerzálnych etických princípov. Jeho cieľom je všade zapojiť šport
do služieb harmonického človeka s nádejou, aby sa tak podporilo budovanie mierovej spoločnosti,
usilujúcej sa o ochranu ľudskej dôstojnosti.
Kodaň 2009, XIII. Olympijský kongres

Celoslovenská amatérska výtvarná súťaž sa vyhlasuje pri príležitosti konania 7. ročníka
ZIMNEJ KALOKAGATIE, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. -12.3.2015
Téma: „ MÁM RÁD ZIMNÉ ŠPORTY“
Kategórie:
1. kategória
2. kategória
3. kategória
4. kategória
5. kategória
6. kategória

deti materských škôl
žiaci/žiačky 1. a 2. ročníka ZŠ
žiaci/žiačky 3. a 4. ročníka ZŠ
žiaci/žiačky 5. a 6 ročníka ZŠ
žiaci/žiačky 7. – 9. ročníka ZŠ
pedagogickí zamestnanci

Formy a techniky:
Výtvarné techniky - kresba, maľba, grafika, počítačová koláž, kombinované techniky. Obmedziť sa
na plošné práce. Základné školy formát A3, materské školy formát A4.
Hodnotenie:
Práce bude hodnotiť 3 členná odborná porota menovaná predsedom organizačného výboru
ZIMNEJ KALOKAGATIE 2015
Uzávierka a kontakt :
Práce je potrebné zaslať/doniesť najneskôr do 8. marca 2015 na adresu:
Mgr. Oľga Liptáková, 053/4492110
053 22 ZŠ Jamník 184
zsjamnik@zsjamnik.sk
Ocenenie :
V každej kategórii budú ocenené 3 najlepšie práce. Oceneným účastníkom bude na vernisáž
zaslaná osobitná pozvánka. Ocenenia budú odovzdané v deň otvorenia Zimnej Kalokagatie 2015.
Tešíme sa, že aj Vaši žiaci a učitelia podporia humánnosť olympijských ideálov. Zaslané práce
nebudú vrátené autorom, budú slúžiť na účely putovnej výstavy a pre ďalšie potreby propagácie
Zimnej Kalokagatie.

Každá práca musí obsahovať tieto údaje:
Meno a priezvisko žiaka, resp. pedagóga
............................................................................................................
Trieda..........................................Dátum narodenia: .....................................................................
Názov školy: .................................................................................................................................
Adresa školy ......................................................................................PSČ....................................
Telefón: ................................................Riaditeľ školy: ...............................................................
Pripravujúci pedagóg: ...................................................................................................................

PRÍLOHA:
USMERNENIE k zúčtovaniu cestovných výdavkov:
Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (autobus) sa bude cestovné preplácať do výšky
predložených cestovných lístkov.
Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (vlak)
Od 17.11.2014 je v platnosti pre žiakov ZŠ, SŠ a VŠ doprava vlakom ZDARMA. Je potrebné si
vybaviť preukaz. Cestujúci s nárokom na bezplatné cestovanie sa zaregistrujú a dostanú zdarma 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 ceste vlakom (len II. triedy) je nutné využiť cestovné ZDARMA. Cestovné vlakom sa preplácať
nebude.
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, číslo občianskeho preukazu na vedúceho družstva. Na preplatenie sa zasiela cestovný
príkaz spolu s lístkami, prípadne aj s miestenkami, číslom účtu v tvare IBAN 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 v tvare IBAN, ŠPZ vozidla, číslo občianskeho preukazu vedúceho 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 zo
školy, 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 v tvare 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 ZK (rozhoduje pečiatka
pošty), v opačnom prípade nebudú preplatené.
V prípade dotazov sa obráťte na Se SAŠŠ:

02/ 44453482, 0903 224572

