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

                                   Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 
                                    

Termín :  30. marca 2020 o 8,00 hod. 

  
Miesto :             Telocvičňa gymnázia A. Sládkoviča,  Banská Bystrica 

 
Riaditeľstvo turnaja : Riaditeľ:           Mgr. Ján Tomko 
                                              Tajomník:                  Mgr.  Eva Murková 
                                              Hlavný rozhodca:      PaedDr. Roman Kamas 
                                              Kancelária pretekov: Mgr. Julián Krull, PhD. 
 

Prezentácia:           8,00 – 8,35 hod. 
 
Prihlášky :            Poslať do 23. 03. 2020 do 12,00 hod. na  tomko@juniorbb.sk,                              

                                   Bližšie informácie: Mgr. Ján Tomko, mobil: 0917 548 586 
                                   Vedúci družstva je povinný doniesť na prezentáciu potvrdenú súpisku          
                                   /pečiatka a podpis riaditeľa školy/. 
                                   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. 

 
Právo štartu :  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.                                    
 

Ceny :   diplomy, poháre a medaile 
 
Občerstvenie: hradí CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
 
Cestovné: sa neuhrádza 
 
Poistenie:         Za zdravotný stav hráčov zodpovedá vysielajúca organizácia. Každý 

účastník je povinný si priniesť preukaz poistenca. Vysielajúca škola 
zodpovedá v plnej miere 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. Každý účastník turnaja 
musí mať pri sebe preukaz poistenca. 
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Technické ustanovenia 
 
Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel halového veslovania a týchto propozícií. 
 
Technické  
zabezpečenie:       Technické zabezpečenie poskytne usporiadajúca škola. Súťaží sa na 

veslovacích trenažéroch Concept2. 
 
Štafetový tím:        Tím (štafetu) tvorí  6 žiakov/žiačok a 1 vedúci. V každom štafetovom  
                                   kole musia za tím nastúpiť 2  žiačky. Škola môže mať v súťaži   
                                   ľubovoľný počet tímov, ale musí ich odlíšiť menom.  
                                   Presúvať žiakov/žiačky medzi tímami po ukončení prezentácie nebude   
                                   dovolené. 

                                    
 
Pravidlá súťaže:    Štartujú stredoškolské tímy, ako štafeta na vzdialenosť 4 x 300 m. Vo  

                                   všetkých súťažných kolách  sa členovia tímu musia striedať pri   
                                   každom predaní štafety v 30 metrovej zóne. Rovnaký veslár nesmie            
                                   veslovať dve vzdialenosti, alebo dva časové úseky v jednom kole za  
                                   sebou. 
 

                               Príklad: 4000 m - (4 x 2 x 500 m), sa bude štafeta podávať každých  

                                                485 m - 515 m. 

 
Postup pri striedaní:               

1. Preteky začína veslár A, ktorý sedí na sedačke, má upevnené nohy 
popruhmi a v rukách drží tiahlo. 



2. Ďalší členovia štafety stoja na štartovnej čiare 1 m za veslárskym 
trenažérom. 

3. Súťažiaci môže ťahať za tiahlo len, keď sedí na sedačke. 
4. Po odveslovaní stanoveného úseku odloží veslár A tiahlo do úchytu, 

uvoľní si nohy z popruhov, vstane a presunie sa za štartovnú čiaru.. 
5. Po presunutí veslára A za štartovnú čiaru, vyštartuje veslár B, posadí 

sa na sedačku, upevní si nohy popruhmi, uchopí tiahlo a odvesluje 
stanovený úsek. 

6. Po presunutí veslára B za štartovnú čiaru, vyštartuje veslár C, posadí 
sa na sedačku, upevní si nohy popruhmi, uchopí tiahlo a odvesluje 
stanovený úsek. 

7.  Po presunutí veslára C za štartovnú čiaru, vyštartuje veslár D, posadí 
sa na sedačku, upevní si nohy popruhmi, uchopí tiahlo a odvesluje 
stanovený úsek. 

8. Veslár D môže po odveslovaní ostať sedieť na sedačke. 
9. Platí čas, alebo vzdialenosť, ktorá sa zobrazila na monitore po 

odveslovaní stanovenej vzdialenosti, alebo času. 
10. V prípade, že niektorý člen tímu spadne zo sedačky, musí si pomôcť 

nasadnúť na sedačku sám. 

 
Výstroj:                  Každý tím nastúpi v jednotnom úbore a každý člen tímu musí mať                   

                                  halovú obuv. 

 
 
Systém súťaže:    Systém súťaže bude dohodnutý v deň konania podujatia na technickej    

                                  porade podľa počtu zúčastnených tímov.  

 
 
 
Protesty :  Môžu podať vedúci družstiev písomne s vkladom 10 € hlavnému 

rozhodcovi do 10 minút po ukončení štafetového kola. Verdikt vynesie 
organizačný výbor. 

 
 
Rôzne : Všetci účastníci sa riadia pokynmi organizátora a sú povinní dodržiavať 

poriadok a disciplínu, za ktorú je zodpovedný príslušný vedúci 
družstva. Účastníci sú povinní priniesť si halovú obuv, ktorá 
nezanecháva znečistenie. 

 Za vulgárne a neférové vystupovanie bude družstvo zo súťaže 
diskvalifikované. 

 
 
 
 
V Banskej Bystrici dňa 02.03.2020 
 
 
 
 
                                                                                        Mgr. Jarmila Lipková v.r. 
                                                                 riaditeľka CVČ–JUNIOR 
     



 
 
                                    

 


