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                                   „Spolu to dokážeme“ 

 
Banská Bystrica                                                   31. marec 2020 



                         Propozície 

 
                       JUMPING – FIT 
                                  žiakov a žiačok SŠ  

                                    Banská Bystrica 

 
Vyhlasovateľ: CVČ – JUNIOR,  Banská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK 
 

Organizátor:              Centrum voľného času – JUNIOR, Banská Bystrica 
 
Usporiadateľ: Centrum voľného času – JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica 
 

Termín:   31. marec 2020  
 

Miesto:   Telocvičňa Gymnáziu M. Kováča, Banská Bystrica 
 

Funkcionári preteku:   
 riaditeľ pretekov:           Mgr. Jarmila Lipková 

                         technický riaditeľ:          Alexandra Solivajsová                                                       
vedúci rozhodca:           Mgr. Eva Murková                                            
kancelária pretekov:      Mgr. Julián Krull PhD.     
                                                                

 

Kategórie:  štartovať môžu žiaci a žiačky SŠ  1. – 4. ročník , ktorí sú riadnymi 
žiakmi strednej školy, sú uvedení na súpiske potvrdenej riaditeľom  
školy.    1.  Kategória žiaci SŠ 

                                                2. Kategória žiačky SŠ 
 
Disciplíny:                1. Skiping – nízky na frekvenciu v tempe na hudbu 
                                  2.  Beh v tempe v tempe hudby na čas 
                                  
 

Štartujú:  Prihlásení žiaci a žiačky stredných škôl mesta Banská Bystrica. 

Podmienka účasti:  Súpiska s dátumom narodenia, potvrdená riaditeľom školy. Každý 
účastník musí mať originál preukazu poistenca. Za zdravotný stav 
súťažiacich a ich poistenie zodpovedá vysielajúca škola. Vedúci 
družstiev sa riadi podľa bezpečnostných predpisov pre rezort školstva. 
Pri prezentácií je potrebné odovzdať originál súpisky potvrdenej 
riaditeľom školy ! 

 
 

Prihlášky: zaslať do 23. marec 2020  na adresu: 
                                   Eva Murková 
                                   CVČ – JUNIOR 
                                   Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica 

         murkova@juniorbb.sk   0905 768 734 
 

 
 

Prezentácia: V kabinte TV Gymnázia M. Kováča Banská Bystrica od 8:00- 8:45   
 

Technická porada:  8:45 hod. - 9:00 hod. Technickú poradu vedie hlavný rozhodca, rieši 
a upozorňuje vedúcich družstiev na všetky podmienky, práva 
a povinnosti súťažiacich, ako aj na oprávnený a neoprávnený štart 
športovca (mimo súťaž).  

mailto:murkova@juniorbb.sk


Tech. ustanovenie:  Žiaci a žiačky absolvujú dve disciplíny. Systém súťaženia bude 
dohodnutý na technickej porade. 

 
Hodnotenie: Hodnotenie súťaže sa určí na technickej porade 

 
Protesty: Môže podať vedúci družstva najneskôr do 20 minút, po ukončení 

disciplíny písomne s vkladom 10,00 € hlavnému rozhodcovi. 
 

Ceny:  Víťazní jednotlivci  v každej kategórií obdržia diplom, medaile 
a športový pohár. 

  

Pravidlá a predpis: Preteká sa podľa pravidiel týchto propozícií vydaných organizátorom 
 

 
Rôzne:   Za stratu osobných vecí usporiadateľ nezodpovedá.  Pred vstupom do 
                                   haly sa účastníci riadia pokynmi usporiadateľa. Za disciplínu 
                                   sú zodpovední vedúci družstiev.  
 
Poznámka: Doporučujeme, aby žiaci a žiačky SŠ štartovali vo vhodnom oblečení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Jarmila Lipková v.r.      Mgr. Eva Murková v. r 
riaditeľka CVČ - JUNIOR                      vedúca rozhodkyňa 
 
 

  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


