Olympijský festival detí
Mesta Banská Bystrica 2022
POKYNY
I. Úvod
Jednou z ambícií Banskej Bystrice - Európskeho mesta športu je rozvoj športových aktivít detí a mládeže. V súlade
s olympijskou myšlienkou, ktorá už po tisícročia rozvíja telo i ducha, posilňuje priateľstvá, súťaženie podľa
pravidiel fair play, pomoc súperovi, či učí poznanie vážiť si všetkých ľudí. Cieľom Olympijského festivalu detí
Mesta Banská Bystrica je formovanie trvalého vzťahu detí a mládeže k športu, zapojenie čo najväčšieho počtu
žiakov do súťaží, spojenie športu s olympijskou výchovou na základe troch pilierov propagujúcich olympizmus,
ktorými sú Pohyb, Vzdelávanie a Poznávanie.

II. Všeobecné ustanovenia
Organizátorom Olympijského festivalu detí Mesta Banská Bystrica ďalej len „OFDM“ je Mesto Banská Bystrica v
spolupráci s Centrom voľného času Havranské 9, Centrum voľného času Junior, ZŠ Golianova 8, ZŠ Ďumbierska
17, ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová 12 a Olympijským klubom v Banskej Bystrici. OFDM sa zúčastňujú žiaci I.
stupňa ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a žiaci II. stupňa základných škôl na území mesta. Účasť škôl je
dobrovoľná.
Organizačný výbor: Dana Cibuľková, PaedDr. Peter Zlevský, PaedDr. Patrik Ferianc, Mgr. Milan Pápay

III. Súťažné obvody I. stupňa ZŠ
OFDM pre žiakov I. stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutoční podľa pokynov
organizačných výborov jednotlivých súťažných obvodov.
I. obvod
mesto Banská Bystrica
– Športový
areál
ZŠ Golianova 8, dňa
(ZŠ Golianova, ZŠ SSV Skuteckého, ZŠ s MŠ Radvanská, ZŠ Trieda SNP)

26.5.2022,

II. obvod Sásová – v rámci súťaží Sásovský trojboj – Športový areál ZŠ Ďumbierska 17,dňa 19.5.2022,
(ZŠ Ďumbierska, ZŠ s MŠ Bakossova, ZŠ Sitnianska)
III. obvod Fončorda – Športový areál ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová 12, dňa 15.6.2022,
(ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová, ZŠ Spojová, ZŠ Moskovská)
A/ odporúčané súťažné disciplíny I. stupeň – ročníky 1. - 4.:
a/ atletika
− beh na 50 m

- 4 kategórie – I. a II. ročník dievčatá, chlapci,
III. a IV. ročník dievčatá, chlapci,
− skok do diaľky (z miesta)
- 4 kategórie – I. a II. ročník dievčatá, chlapci,
III. a IV. ročník dievčatá, chlapci,
na každú atletickú disciplínu môže škola postaviť dvoch žiakov a dve žiačky
b/ vybíjaná – dievčatá
c/ minifutbal - chlapci
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IV. Súťažný obvod II. stupeň ZŠ
OFDM pre II. stupeň žiakov základných škôl na území mesta sa uskutoční dňa 25. mája 2022 v športovom areáli
ZŠ na Golianovej ulici 8 v Banskej Bystrici. Vyhodnotenie a oceňovanie žiakov sa uskutoční priebežne po skončení
jednotlivých disciplín a v zmysle vydaných pokynov.
B/ súťažné disciplíny – II. stupeň - ročníky 5. - 9.:
a / atletika
− beh na 60 m
− beh na 800 m
− štafetový beh 4 x 250 m
− skok do diaľky
Na každú atletickú disciplínu môže škola postaviť dvoch žiakov a dve žiačky, každý účastník môže súťažiť
len v jednej atletickej disciplíne + štafeta, štafetového behu sa musia zúčastniť minimálne dve dievčatá.
b/ basketbal – dievčatá, súťažné družstvo zložené zo žiačok 8. a 9. ročníka
c/ vybíjaná – dievčatá, súťažné družstvo zložené zo žiačok 5. až 7. ročníka
d/ futbal – chlapci, súťažné družstvo zložené zo žiakov 5. až 7. ročníka
e/ florbal – chlapci, súťažné družstvo zložené zo žiakov 8. a 9. ročníka
V kolektívnych disciplínach sa môže súťaže zúčastniť max. 12 hráčov.

V. Účasť
Do každej vyhlásenej disciplíny OFDM má škola právo postaviť jedno družstvo a jednotlivcov v zložení podľa
propozícií každej disciplíny. Odporúčame, aby žiaci, ktorí sú zapojení do kolektívnych disciplín, súčasne
neštartovali v iných kolektívnych disciplínach a v disciplínach pre jednotlivcov (súťažné disciplíny sa môžu prelínať
a v prípade nedostavenia sa v stanovenom čase na štart alebo začiatok zápasu bude súťažiaci diskvalifikovaný).
Vedomostnej súťaže o olympizme sa môžu zúčastniť aj žiaci zapojení do športových disciplín.

Záväzné prihlášky na súťažné disciplíny je potrebné zaslať elektronicky:
pre I. stupeň ZŠ:
riaditeľ ZŠ Golianova ul. 8
riaditeľ ZŠ Ďumbierska ul. 17
riaditeľ ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová ul. 12

- email: zsgolianova@gmail.com
- email: riaditel@zsdumbb.sk
katarinastriesova@centrum.sk
- email: milanpapay@zsjgtbb.sk

pre II. stupeň ZŠ v termíne do 18.5.2022: - na email: monika.molnarova@banskabystrica.sk
Bližšie informácie Vám poskytne: Ing. Monika Molnárová, 048/4330 531, 0915 170 902

VI. Propozície
Propozície budú spracované na každú disciplínu samostatne po doručení záväzných prihlášok.

VII. Hodnotenie jednotlivých disciplín
V každej disciplíne a kategórii sa hodnotenie bude uskutočňovať podľa propozícií vydaných k súťažnej disciplíne.
V každej disciplíne budú ocenení súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. až 3. mieste, oceňovanie bude prebiehať
priebežne po skončení disciplíny.
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VIII. Záverečné ustanovenia
Každý účastník je povinný mať so sebou platný preukaz poistenca. Zdravotnú službu zabezpečí organizátor
podujatia. Pri každom družstve, ktoré sa zúčastní na OFDM musí byť minimálne jeden zodpovedný vyučujúci
(vedúci družstva), súťažiaci štartujúci v atletických disciplínach sa počítajú za jedno družstvo. Organizátor
podujatia rozhodne v prípade nepriaznivého počasia v deň konania OFDM o konaní alebo zrušení podujatia.
Organizátor si vyhradzuje práva na akékoľvek zmeny v OFDM.
Spracovala: Ing. Monika Molnárová, garant podujatia, Oddelenie športu MsÚ Banská Bystrica,
Banská Bystrica, 2. máj 2022
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