CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - REGIONÁLNE CENTRUM MLÁDEŽE
STROJÁRENSKÁ 3, 040 01 KOŠICE
tel: 055/622 3820, 0911 488801 fax: 055/694 1398, www.rcm.sk
_____________________________________________________________________________________________________

PROPOZÍCIE
DLHODOBÝCH ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ STREDNÝCH ŠKÔL KSK
V BEDMINTON CHLAPCOV A DIEVČAT PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Regionálne finále - región C
A.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Organizátor: Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže Košice, Strojárenská 3
z poverenia Odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja
Spoluorganizátor: SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves
Termín RF:

bedminton dievčatá – 20.11.2018 o 8:30 hod.
bedminton chlapci – 21.11.2018 o 8:30 hod.

Miesto:

SOŠ ekonomická, Stojan 1,Spišská Nová Ves

Občerstvenie: - zabezpečuje CVČ - RCM
B.TECHNICKÉ USTANOVENIA
Podmienka účasti: Súpiska /napísaná na PC/ potvrdená riaditeľom školy – predložiť pri
prezentácii. preukaz poistenca a preukaz totožnosti. Vedúci každého súťažiaceho družstva
zároveň so súpiskou odovzdá pred zahájením súťaže súhlas dotknutej osoby každého
súťažiaceho hráča koordinátorovi z CVČ – RCM. Bez podpísaného súhlasu dotknutej
osoby sa žiak nemôže zúčastniť na tomto športovom turnaji.
Právo štartu: Študenti a študentky SŠ denného štúdia narodení 1.1.1998 - 31.12.2004
Disciplíny:

Dvojhry a štvorhry
Súťažia samostatné dvojčlenné školské družstvá žiakov a žiačok. Stretnutia sa
hrajú na 2 vyhrané zápasy. Poradie zápasov 1. štvorhra, 1. dvojhra, 2. dvojhra.
Ku každému družstvu jeden vedúci. Každá škola môže do súťaže prihlásiť jedno
družstvo chlapcov a jedno družstvo dievčat.

Družstvá:

2 členné + 1 náhradník + 1 vedúci

Predpis:

Hrá sa podľa pravidiel bedmintonu a tohto rozpisu. Systém hry určí
spoluorganizátor po konzultácii s rozhodcom turnaja.
Po každom stretnutí si súperi podajú ruky !!!
Pri udelení trestu hráčovi, resp. družstvu v zápase sa bude postupovať v zmysle
príslušných pravidiel. V závažných trestoch bude o následkoch rozhodovať
organizátor súťaže.

Výstroj:

Jednotný športový výstroj, športová obuv

Protesty:

Najneskôr do 10 min. po odohraní zápasu s vkladom 5€. Na zadnú stranu zápisu
o stretnutí napíše protestujúca strana svoje vyjadrenie a podpíše ho.

Ceny:

Diplom + medaila

Bodovanie:

- za účasť družstvá školy v RF – 3 body
- umiestnenie družstva v RF:
1. miesto: 5 bodov
2. miesto: 3 body
3. miesto: 2 body
4. miesto: 1 bod

Poznámka:

Za zdravotný stav a poistenie zodpovedá vysielajúca organizácia.
Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenných vecí.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v rozpise, pokiaľ si to vyžiada
racionálne riešenie priebehu súťaže a má právo priebežne preveriť dátum
narodenia súťažiacich hráčov.

Technické ustanovenia:
Súťažia samostatné školské družstvá žiakov a samostatné družstvá žiačok.
Maximálny počet hráčov na súpiske je 2.
Spoluorganizátor zabezpečí zapisovateľov, zápis o stretnutí a výsledkovú listinu.

