
  

   
                  Banskobystrický                    Centrum voľného času-JUNIOR 
                samosprávny kraj     Tajovského 30    

            Banská Bystrica 
 
 

                                                    Dátum: 30.9.2019 

   
                              

                            

 

                       P R O P O Z Í C I E 

 
LaserRun „MIX“ 

súťaž štafiet zmiešaných družstiev  
žiačok a žiakov SŠ 

 
 

 
A/ Všeobecné ustanovenia 

Vyhlasovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj 

 

Organizátor: CVČ – JUNIOR,  Banská Bystrica 
Gymnázium M. Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica 
 
 

Usporiadateľ: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 

 

Miesto konania: Telocvičňa Gymnázia M. Kováča, Banská Bystrica 
 

Termín: 23. októbra 2019   o 8,30 hod. 

 

Činovníci : riaditeľ súťaže :       Mgr. Ján Tomko 
tajomník :                Mgr. Eva Murková 
hlavný rozhodca :   zabezpečí organizátor 
 

Podmienka účasti: - Zmiešané družstvo tvoria 2 žiaci, 2 žiačky a 1 vedúci.   
- Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci a žiačky SŠ nar. 1.1.2000 a mladší,   
   ktorí sú riadnymi žiakmi danej školy, sú uvedení na súpiske potvrdenej 
   riaditeľom školy. 
-  Vedúci družstva je povinný sa preukázať súpiskou družstva, 
   potvrdenou riaditeľom školy.  

Prihlášky: Poslať do 17. 10. 2019 do 12,00 hod. na  tomko@juniorbb.sk,             
V prípade otázok volajte 0917 548 586 
Vedúci družstva je povinný doniesť na prezentáciu potvrdenú súpisku 
/pečiatka a podpis riaditeľa školy/. 
Prihlášky po uvedenom termíne neakceptujeme !!! Súhlasy 
dotknutých osôb (v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sú súčasťou súpisky.  

Prezentácia: V deň konania od 8,30hod. do 8,45 hod. 

 

Rámcový časový 
program:  

8,30 hod. – 8,45 hod.      Prezentácia 
8,45 hod. – 9,00 hod.      Technická porada 
9,00 hod. – 9,30 hod.      Poučenie a praktické vyskúšanie streľby    
                                         z laserovej pištole a prehliadka bežeckého   
                                         okruhu  
Technickú poradu vedie riaditeľ súťaže, rieši a upozorňuje vedúcich 
družstiev na všetky podmienky súťaže. Hlavný rozhodca zabezpečí 
poučenie k laserovej streľbe a bežeckému okruhu.  
9,30 hod. – 14,00 hod.    Súťaž zmiešaných družstiev  
 
14,30 hod.                        Vyhlásenie výsledkov 
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Úhrada: Stravné, rozhodcovské hradí CVČ-JUNIOR, Banská Bystrica 

 

Cestovné: Neuhrádza sa. 

Poistenie: 
 
 
 

Účastníci sa zúčastňujú na vlastné individuálne poistenie. 
Každý účastník je povinný priniesť si originál preukaz poistenca, občiansky 
preukaz, ktorým sa bude musieť preukázať v prípade potreby.  
Za zdravotný stav hráčov zodpovedá vysielajúca škola.  

 

            B/ Technické ustanovenia 

Výstroj: 
 
 

Družstvo musí mať jednotné športové oblečenie (dres, tričko). Súťažiaci 
musia mať vhodnú indoorovú obuv do telocvične, ktorá nezanecháva na 
podlahe „znečistenie“.   
 

Pravidlá súťaže: V štafete pri laserovej streľbe každí člen družstva absolvuje 2 x streľbu         
a 2 x beh (jeden bežecký okruh má cca 80 m). Strieľa sa laserovou pištoľou 
na elektronický terč. Po štarte súťažiaci pribieha na strelnicu a musí                  
5 x zasiahnuť cieľ (čierna plocha na terči). Strelnicu opúšťa po piatich 
úspešných zásahoch, alebo v maximálnom čase 50 sekúnd. Absolvuje       
80 m bežecký okruh a znova pribieha na strelnicu. Po dvoch streľbách 
a dvoch okruhoch prebieha do priestoru odovzdávacieho územia a dotykom 
ruky na telo odovzdá štafetu ďalšiemu členovi družstva. Družstvo (štvrtý 
člen), ktoré prebehne cieľom ako prvé sa stáva víťazom. 
 
 

Protesty: Je potrebné podať riaditeľovi súťaže do 15 minút  po ukončení sporného 
zápasu písomne s vkladom 10 €. Pri zamietnutí protestu prepadá vklad 
usporiadateľovi. Verdikt vynesie organizačný výbor. 

 

Systém súťaže: 
 
 
 
 

Systém súťaže bude dohodnutý v deň preteku na technickej porade podľa 
počtu zúčastnených družstiev.  
 

Rozhodcovia: Zabezpečí organizátor 

 

Ceny:  Družstvá umiestnené na prvých troch miestach  obdržia diplom a poháre. 

Poznámka: 
 
 

Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel. 
Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá.  
Vysielajúca škola v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia 
účastníkov od okamihu odchodu z miesta až po návrat. Zároveň žiaci v plnej 
miere budú rešpektovať pokyny organizátorov školských športových súťaží 
s ktorými sa oboznámia pred začiatkom súťaže. 
 

 
 

Mgr. Jarmila Lipková v.r. 
riaditeľka CVČ-JUNIOR 

Banská Bystrica  

 



  

 


