Mesto Medzilaborce
Centrum voľného času v Medzilaborciach
MŠ Gen. Svobodu Medzilaborce

PROPOZÍCIE
XXII. ročníka olympiády deti MŠ okresu Medzilaborce
A : Všeobecné ustanovenia
Vyhlasovateľ

: Mesto Medzilaborce

Organizátor

: Centrum voľného času, Ul. Mierová 1421, 06801 Medzilaborce

Termín

: 08.06.2018 (piatok) 09.00 hod.

Miesto

: Areál MŠK Spartak Medzilaborce

Prezentácia

: 08.00 – 08.45 hod. štadión

Prihlášky

: Písomne doručiť na adresu : MŠ Ul. gen. Svobodu 675/23,
Medzilaborce do 23.05.2018

Organizačný výbor : Riaditeľ olympiády – Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta
Hlavný rozhodca
- Víťazoslav Lukačik, riaditeľ CVČ
Organizačný prac. – Tatiana Polohová, pracovníčka CVČ
B : Technické ustanovenia
Ekon. zabezpečenie : Štartovné 1 € na pretekára do 23.05.2018
Štartujú

: Deti MŠ nar. 2011 a mladší

Hodnotenie

: Víťazi na prvých troch miestach v každej disciplíne diplom a darček,
všetci pretekári sladká odmena.

Podmienka účasti

: Súpiska potvrdená riaditeľkou MŠ. Za zdravotný stav zodpovedá
vysielajúca organizácia.

Protesty

: S vkladom 3 € ihneď po vyhlásení výsledkov.

V Medzilaborciach: 11.05.2018

Vybavuje : Víťazoslav Lukačik
riaditeľ CVČ

Organizačné zabezpečenie XXII. ročníka olympiády detí MŠ okresu

PROGRAM:
08.00 – 08.45

Prezentácia na štadióne

08.45 – 09.00

Slávnostné vztýčenie olympijskej vlajky, otvorenie, sľub
pretekárov, popis jednotlivých disciplín

09.00 – 09.30

Beh na 40 m.

( chlapci + dievčatá )

09.30 – 10.00

Hod kriketovou loptičkou

( chlapci + dievčatá )

10.00 – 10.30

Prekážková dráha

( chlapci + dievčatá )

10.30 – 11.00

Štafetový beh

( družstvá )

11.00 – 11.30

Člnkový beh

( družstvá )

11.30 – 11.45

Vyhodnotenie, odovzdávanie cien
POPIS JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN

( Jednotlivci )
Beh na 40 m. – Hladký beh po celej dĺžke trate. Víťazom sa stáva ten, kto v
najrýchlejšom čase prebehne celú trať.
Hod kriketovou loptičkou – Každý súťažiaci má tri pokusy, ktoré hádže v rade.
Víťazí ten, ktorého hod bude najdlhší.
Prekážková dráha – 40 m beh cez prekážky. Víťazí pretekár s najlepším
časom.

( Družstvá )
Štafetový beh – Družstvo tvoria 4. pretekári, z toho dvaja chlapci a dve
dievčatá. Na signál vyštartuje chlapec so štafetovým kolíkom na úsek dlhý 20 m,
kde odovzdá kolík dievčaťu, ktoré beží na ďalšiu odovzdávku a odovzdá kolík
ďalšiemu chlapcovi, ktorý beží odovzdať kolík druhému dievčaťu, ktoré beží
s kolíkom do cieľa. Družstvo s najkratším časom sa stáva víťazom.
Člnkový beh – Pretek zahajuje na signál chlapec, ktorý vyberie loptu z koša
a beží ju odovzdať do prvého koša. Beží naspäť po druhú loptu a položí ju do
druhého koša a beží do cieľa a dotykom ruky dáva signál pre prvé dievča, ktoré
beží k prvému košu a loptu vráti do koša na štarte. Uteká po druhu loptu a položí
ju do koša na štarte a dotykom ruky dáva povel pre druhého chlapca, ktorý
opakuje svojho kamaráta. To iste platí aj pre druhé dievča. Družstvo s najlepším
časom sa stáva víťazom disciplíny.
MATERIÁLNE VYBAVENIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Olympijská vlajka
Ozvučenie
Hudobný doprovod
Sľub
Popis jednotlivých disciplín
Menný zoznam pretekárov
Diplomy
Ceny
Štartovné
Príprava ihrísk
Stupeň víťazov, maskot
Kriketové loptičky, pásmo
Prekážková dráha
Tlačivá

CVČ
CVČ
CVČ
MŠ Gen. Svobodu
CVČ
MŠ Gen. Svobodu
CVČ
CVČ
MŠ Gen. Svobodu
CVČ
CVČ
CVČ
CVČ
CVČ

Poznámky : Zoznamy pretekárov v jednotlivých disciplínach a štartovné doručiť do MŠ
Gen. Svobodu do 23.05.2018
V prípade nepriaznivého počasia sa náhradný termín určí dodatočne.

Spracoval: Víťazoslav Lukačik, riaditeľ CVČ

