SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
Školský úrad
so sídlom v Trhovišti
Obecný úrad, 072 04 Trhovište 121

Základným školám v územnej pôsobnosti
SOcÚ - ŠÚ v Trhovišti

list/ zo dňa
15. máj 2014

Naše číslo
008/2014

Vybavuje
Ing. Bohuš Jakuboc

Trhovište
15. 5. 2014

VEC

OFDMS „ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA“ –VIII. ročník žiakov základných
škôl - pozvánka
SOcÚ- Školský úrad so sídlom v Trhovišti a ZŠ s MŠ Bracovce Vás pozývajú na
športovú olympiádu žiakov základných škôl.
Organizátor :
Cieľ:

Termín konania:
Miesto konania:

Spoločný obecný úrad – Školský úrad v Trhovišti, Obec Bracovce
a ZŠ s MŠ Bracovce
Ukázať deťom a mládeži potrebu i krásu športu, dať im príležitosť
preukázať predpoklady pre jednotlivé druhy športu a inšpirovať ich
prostredníctvom športu k dlhodobému procesu dosahovania
jedinečnosti, výnimočnosti a dokonalosti.
28 .5. 2014 (v prípade predpovede nepriaznivého počasia Vám bude
telefonický oznámená zmena termínu konania ŠO deň vopred)
Všešportový areál ZŠ s MŠ Bracovce

Riaditeľ súťaže :
Vladimír Doci
Hlavný rozhodca : Mgr. Peter Novák
Organizačný výbor : Mgr. Drahoslava Matinová, Mgr. Jaroslav Gubaňár, Mgr. Peter
Novák,Ing. Bohuš Jakuboc
Členovia a ich dohľad nad disciplínami : pedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ Bracovce
+ vybraní žiaci ZŠ s MŠ Bracovce
Súťažné disciplíny:
Šprint 50 m, 100 m,
Skok do diaľky z miesta,
Hod loptičkou na stojatý kôš,
Hod loptičkou na cieľ,
Hod granátom do diaľky
Prekážková dráha na kolobežkách,

Prekážková dráha / švédska bedňa atď)
Štafeta vo vreci
Nožné kolky
Hod basketbalovou loptou do koša
Preskoky cez švihadlo
Štafetový beh

Program:
7:30 - 8:00
8:00 – 9:00
9:00 - 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:15
12.15 – 12.45
12.45 – 13.30

Prezentácia družstiev
Slávnostne otvorenie Športovej olympiády (slávnostný nástup
družstiev, príhovor, sľub rozhodcov a športovcov, organizačné pokyny
pre súťažiacich)
Športové súťaže jednotlivých družstiev
Desiata
Športové súťaže jednotlivých družstiev
Obed
Vyhodnotenie športových výsledkov

S pozdravom a poďakovaním za aktívnu účasť

Róbert Koba
štatutárny zástupca SOcÚ

Telefón
056 6881060

Fax:
6883962

E – mail
sutrhoviste@stonline.sk

Internet:
www.socutrhoviste.sk

IČO:
325 899

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
Školský úrad
so sídlom v Trhovišti
Obecný úrad, 072 04 Trhovište 121

Organizačné zabezpečenie
OFDMS „ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA“
– VIII. ročník žiakov základných škôl v Bracovciach

1. stupeň
Cieľová skupina : žiaci 1.-2. ročníka ZŠ
žiaci 3.-4. ročníka ZŠ

2 chlapci a 2 dievčatá
2 chlapci a 2 dievčatá
+ 2 (pedagogický dozor)

Účastníci : 1. stupeň 18 družstiev -9 družstiev 1.- 2. ročník a 9 družstiev 3.-4. ročník (2x ZŠ s MŠ
Malčice, 2x ZŠ Markovce, 2x ZŠ s MŠ Bracovce, 2x ZŠ s MŠ Trhovište, 2x ZŠ
Laškovce, 2x ZŠ Pozdišovce, 2x ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou, 2x ZŠ Horovce, 2x ZŠ
s MŠ Tušická Nová Ves).

Strava :
Cestovné + štartovné:
Výstroj :
Zdravotná služba:

Účastníkom bude zabezpečený pitný režim, desiata, obed.
Hradí vysielajúca organizácia.
Štartovné – 3,- € za každého súťažiaceho.
Športová. Za osobné veci žiakov (peniaze, mobily...)zodpovedá
pedagogický dozor jednotlivých ZŠ.
Zabezpečená zdravotná hliadka.
Každý žiak si prinesie kartičku poistenca.

Súťažné disciplíny 1.- 2. ročník ZŠ – OLYMPIJSKÉ HVIEZDIČKY(nar. po 1.9.2005)
hodnotenie
Jednotlivci:
1/ beh na 50 m
2/ hod loptou na stojanový kôš (10 pokusov)
3/ skok do diaľky z miesta (3 pokusy)
4/ prekážková dráha na kolobežkách

čas
body
vzdialenosť
čas

V každej disciplíne súťaži za družstvo jeden chlapec a jedno dievča.
Družstvá:
1/ štafeta vo vreci - 2 chlapci a 2 dievčatá

čas

Súťažné disciplíny 3.- 4. ročník ZŠ- OLYMPIJSKÉ NÁDEJE( nar. po 1.9. 2003)
hodnotenie
Jednotlivci:
1/ beh na 50 m
2/ hod loptičkou na cieľ (5 pokusy)
3/ skok do diaľky z miesta (3 pokusy)
4/ prekážková dráha / lavičky, švédska debna atď)

čas
body
vzdialenosť
čas

V každej disciplíne súťaži za družstvo jeden chlapec a jedno dievča.

Družstvá:
1/ štafeta vo vreci 2 chlapci a 2 dievčatá

čas

Kultúrna časť programu OFDMS:
Kreslenie na chodník – doniesť si vlastné kriedy
------------------------------------------------ ---- -------------

------- ---

Návratka
Škola
.....................................................................................................................................................................................
Prihlasujeme na olympiádu žiakov 1.-2. ročníka - OLYMPIJSKÉ HVIEZDIČKY:

Meno a priezvisko

Trieda

Súťažné disciplíny

Prihlasujeme na olympiádu žiakov 3.-4. ročníka – OLYMPIJSKÉ NÁDEJE:

Meno a priezvisko

Trieda

Súťažné disciplíny

pedagogický dozor (2):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Poslať e- mailom na adresu: zs.bracovce@post.sk do 26. 5. 2014

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
Školský úrad
so sídlom v Trhovišti
Obecný úrad, 072 04 Trhovište 121

Organizačné zabezpečenie
OFDMS „ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA „
– VIII. ročník žiakov základných škôl v Bracovciach

2. stupeň

Cieľová skupina : žiaci 5.-7. ročníka ZŠ
žiaci 8.-9. ročníka ZŠ

2 chlapci a 2 dievčatá (nar. po 1.9.2000)
2 chlapci a 2 dievčatá (nar. po 1.9.1998)
+ 1 pedagogický dozor

Účastníci : 2. stupeň 10 družstiev- 5 družstiev 5.- 7. ročník a 5 družstiev 8.-9. ročník( (2x ZŠ
s MŠ Malčice, 2x ZŠ s MŠ Bracovce, 2x ZŠ s MŠ Trhovište, 2x ZŠ s MŠ
Rakovec nad Ondavou, 2x ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves).
Strava :
Cestovné + štartovné:

Účastníkom bude zabezpečený pitný režim, desiata, obed.
Hradí vysielajúca organizácia.
Štartovné – 3,- € za každého súťažiaceho.
Výstroj :
Športová. Za osobné veci žiakov (peniaze, mobily...)zodpovedá
pedagogický dozor jednotlivých ZŠ.
Zdravotná služba:
Zabezpečená zdravotná hliadka.
Každý žiak si prinesie kartičku poistenca - podmienka štartu!
Súťažné disciplíny 5.- 7. a 8. -9. ročník ZŠ rovnaké - KALOKAGATIA:
hodnotenie
Jednotlivci:
1/ šprint na 100 m
čas
2/ hod granátom do diaľky (3 pokusy)
vzdialenosť
3/ nožné kolky – chlapci (3 pokusy)
body
hod basketbalovou loptou do koša- dievčatá ( 10pokusov) body
4/ preskoky cez švihadlo znožmo, bez medziskoku na čas, kto dlhšie vydrží skákať
V každej disciplíne súťaži z družstvo jeden chlapec a jedno dievča.
Družstvá:
1/ štafetový beh
( 4 x 300 m) zmiešaná štafeta

čas

„Koníčkový festival“- žonglovanie s loptou( koníčky za pomoci nôh)
1chlapec z 5.-9.- 3 pokusy
Poznámky:
1. Jeden žiak môže súťažiť v maximálne dvoch disciplínach.
2. Podmienkou je dodržať vekový limit pri ročníkoch, inak výkon žiaka nebude platný.
3. Školy, ktoré získali v minolorečnej olympiáde putovný pohár, nech ho prinesú so sebou na
olympiádu do Bracoviec.
------------------------------------------------ ---- ------------- ------- ---

Návratka
Škola
.....................................................................................................................................................................................
Prihlasujeme na olympiádu žiakov 5.-7. ročníka - KALOKAGATIA :

Meno a priezvisko

Trieda

Súťažné disciplíny

Prihlasujeme na olympiádu žiakov 8.-9. ročníka- KALOKAGATIA:

Meno a priezvisko

Trieda

Súťažné disciplíny

pedagogický dozor (1):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Poslať e- mailom na adresu zs.bracovce@post.sk do 26. 5. 2014.

