
 

 

 
                               

 

 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - REGIONÁLNE CENTRUM MLÁDEŽE 

STROJÁRENSKÁ 3,  040 01 KOŠICE 

tel: 055/622 3820, 0911 488801 fax: 055/694 1398, www.rcm.sk 

 

 

Krajská športová olympiáda 2018 
 

 

Termín: 4.6.2018 - 8.6.2018 

 

Športy:  basketbal chlapci + dievčatá, 

               volejbal chlapci + dievčatá, 

               florbal chlapci + dievčatá, 

               futsal chlapci + dievčatá 

               stolný tenis chlapci + dievčatá 

               bedminton dievčatá + chlapci 

               nohejbal chlapci  

    hádzaná chlapci + dievčatá 

 

Miesta: SOŠ, Ostrovského 1, Košice 

  Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 

              SOŠ, Učňovská 5, Košice - Šaca 

   Hádzanárska hala za Hornbachom, Košice 

   SOŠ železničná, Palackého 14, Košice 

              Gymnázium Alejová 1, Košice 

    

              Účasť na Krajskej športovej olympiáde potvrďte najneskôr do 18. 5. 2018 – 

družstvo ktoré nepotvrdí účasť do daného termínu bude automaticky nahradené ďalším 

družstvom v poradí podľa umiestnenia v regionálnom finále. 

 

Organizačné zabezpečenie KŠO 

 

1. Občerstvenie – pitný režim na jednotlivé športy zabezpečuje spoluorganizátor  
                             -  bagety zabezpečuje CVČ -RCM 

2. Cestovné:  

Organizátor postupuje podľa ustanovení zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 

Cestovné prepláca súťažiacim, rozhodcom a pedagogickému doprovodu v cene cestovného 

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

cestovných lístkov na predpísaných tlačivách.  

Zberný autobus – môže byť použitý,  ak celkové náklady na prepravu nepresiahnu cenu 

hromadného dopravného  prostriedku (autobus alebo vlak 2.triedy). Postup pri objednávaní 

autobusu ostáva nezmenený, to znamená, že spoluorganizátor súťaže (škola) zabezpečuje 

prepravcu , ktorému pošle objednávku a následne vystaví refundačnú faktúru na CVČ, ku ktorej 

priloží fotokópiu faktúry od prepravcu, rozpis km, súpisku žiakov a výšku cestovného lístka z 

internetu.   

Súkromné motorové vozidlo – pri jeho použití je možné preplatiť náhradu len vodičovi vozidla 

v cene cestovného lístka hromadného dopravného prostriedku (autobus alebo vlak 

2.triedy). Vyúčtovanie predloží  na predpísanom tlačive, ku ktorému predloží  fotokópiu 

technického preukazu , súpisku žiakov (nie cestovné tlačivá) a výšku cestovného lístka. Ostatné 

náležitostí ako cestovný príkaz , dohoda o použití súkromného motorového vozidla sú 

v kompetencii  vášho zamestnávateľa. 

V prípade nejasnosti   kontaktujte technicko - hospodársky úsek CVČ – RCM, 

Strojárenská 3, Košice): p. Erika Repaská, tel. č. 055/6223820,  mobil: 0911488801 



 

 

 

3. Dokumentácia na turnaj- aktuálna súpiska družstva 

Vedúci družstva je povinný odovzdať usporiadateľovi aktuálnu súpisku družstva 
podpísanú riaditeľom školy. V prípade zabudnutia, je povinný doručiť súpisku do CVČ-

RCM najneskôr 3dni po odohratí turnaja. V opačnom prípade budú výsledky družstva 

skontumované. 

 

 

4. Družstvo musí byť vedené vedúcim družstva!!! Družstvo nebude pripustené na 

stretnutie ak nebude mať na lavičke vedúceho družstva. Právo nedovoliť štart 

družstva bez prítomnosti vedúceho družstva má rozhodca a usporiadateľ turnaja. 

 

 

5. Dbať na dodržiavanie slušného správania sa hráčov na ihrisku a v priestoroch 

telocvične, haly. Rozhodca – má právo vylúčiť hráča, prípadne  ukončiť stretnutie 

predčasne ak spozoruje neprimerané správanie, alebo iné narúšanie priebehu 

turnaja. 

 

6. Lopty na rozcvičenie nebudú k dispozícii !!! 
 

7. Ocenenia: diplomy + medaile.  

Celkové vyhodnotenie Krajskej športovej olympiády bude po spracovaní výsledkov 

zverejnené na webovej stránke  CVČ – RCM. / www.rcm.sk / 

Stredné školy, ktoré sa po sčítaní bodov v KŠO umiestnia na 1. až 3. mieste, budú 

ocenené diplomami a športovými pohármi v júni 2018 na stretnutí vedúcich 

družstiev v priestoroch CVČ-RCM, Strojárenská 3, Košice. 

 

 

V priestoroch konania KŠO /telocvične, šatní a v celom areáli školy/ je zakázané fajčiť. 

V prípade nerešpektovania a porušovania tohto zákazu je usporiadateľ oprávnený vylúčiť 

družstvo, resp. skontumovať výsledky stretnutí tohto družstva. 

 
 

Družstvá:  

12 členné + 1 vedúci družstva pre športy: florbal 

10 členné + 1 vedúci družstva pre športy: volejbal, basketbal, futsal, hádzaná 

5 členné + 1 vedúci družstva pre nohejbal 

4 členné + 1 vedúci družstva pre stolný tenis  

3 členné + 1 vedúci družstva pre bedminton 

 

 

Stolný tenis d+ch: Súpisky zasielajte RNDr. Marte Brúderovej najneskôr do 

25.5.2018   na e-mailovu adresu:     marta.bruderova17@gmail.com  

Prípadné zmeny v už zaslanej  súpiske na stolný tenis môžete nahlásiť najneskôr do 

1.6.2018  aj na jej tel. č. 0918181477. Žiadame v súpiskách uviesť meno a priezvisko 

všetkých súťažiacich a jasne vyznačiť prvých dvoch nasadených hráčov.!!! 
Súťažiť v stolnom tenise  môže družstvo aj s minimálnym počtom žiakov: 2 

   

http://www.rcm.sk/
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