PROPOZÍCIE
SÚŤAŽE

JARNÁ CENA
ŽARNOVICE

ŽARNOVICA
24.03.2018

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ:
Spoluorganizátor:
Riaditeľ súťaže:
Predseda organizač. výboru:
Hlavný rozhodca:
Termín konania:
Miesto konania:
Prihlášky:

Prezentácia:

Podmienky súťaže:

Štartovné:
Občerstvenie:

Poistenie:
Ceny:

Mesto Žarnovica – Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ
Oblastná raketbalová asociácia Žarnovica (Orasca)
Ing. Jozef Piecka, vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ
Ing. Miroslav Štefanča, podpredseda Orasca
Ing. Martin Frim, člen organizačného výboru súťaže
24.03.2018 (sobota) od 8.30 hod.
Telocvičňa Strednej odbornej školy v Žarnovici.
Záväzne v termíne od 5.3. do 22. 3. 2018 :
- osobne na Oddelení kultúry, mládeže a športu MsÚ
Žarnovica (Kultúrny dom, Dolná 261/25)
- e-mailom na adresu: jozef.piecka@zarnovica.eu
- osobne u Ing. Miroslava Štefanču
- e-mailom na adresu: silitan@silitan.sk
Za záväzne prihláseného sa považuje ten, kto sa v určenom
termíne osobne prihlási s tým, že okrem mena a priezviska
uvedie aj dátum narodenia a presnú adresu bydliska, resp. tieto
údaje zašle e-mailom a v kategórii ženy i muži zaplatí štartovné.
Vo výnimočnom prípade, ak to nebude mať vplyv na predĺženie
súťaže, bude možné prihlásiť sa v deň konania súťaže na mieste
konania a to v čase od 08.30 hod. do 08.45 hod.
V deň konania súťaže na mieste jej konania, v čase od 08.30
hod. do 9.00 hod.
V prípade neskoršieho príchodu bude každý neodohraný zápas
kontumovaný.
Súťaž je zameraná na zapojenie občanov do rôznych športových
aktivít, spropagovať tento druh športu a taktiež mesto Žarnovica,
preto sa súťaže môže zúčastniť každý kto splní podmienky
týchto propozícií.
Súťažiť sa môže len vo vhodnej a čistej športovej obuvi (viď
upozornenia) s vlastnou bedmintonovou raketou..
Za každého jednotlivca – muža a ženu 2,- €.
Deti štartovné neplatia.
Základné zabezpečí usporiadateľ len pre súťažiacich záväzne
prihlásených v určenom termíne. Nápoje si zabezpečí každý na
vlastné náklady (bude možné si zakúpiť v bufete areálu SOŠ).
Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť, resp. na zodpovednosť
zákonného zástupcu a zodpovedá za prípadné škody.
Trojica najúspešnejších jednotlivcov v kategórii muži i ženy
bude odmenená športovým pohárom. Víťaz v kategórii muži
i víťazka v kategórii ženy získajú aj dva voľné lístky na
Majstrovstvá sveta – Kvalifikáciu do Grand Prix 19.5.2018
v Žarnovici, ktoré venoval Speedway Club Žarnovica.
Trojica najúspešnejších v kategórii deti bude odmenená
medailou.

TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Disciplína:
Priebeh súťaže:

Kategórie:

Hodnotenie:
Protest:

Upozornenia:

Informácie:

Bedminton jednotlivcov
Na základe záväzných prihlášok bude v deň konania súťaže po
prezentácii (od 8.30 hod. do 9.00 hod.) určený systém a
vykonané vylosovanie hráčov. Na úvod budú všetci účastníci
podrobne oboznámení s pravidlami.
Jednotlivé zápasy si hráči rozhodujú sami, d o h o d n ú sa
na rozhodcovi zo zúčastnených hráčov, prípadne o
rozhodovanie požiadajú rozhodcu. O túto možnosť môžu
požiadať aj počas zápasu, pričom zápas pokračuje ďalej
pôvodným stavom a následne rozhoduje rozhodca. Pred
súťažou, v deň jej konania, nie je možný tréning!
Jednotlivci
 deti (chlapci 15-roční a mladší i dievčatá 15-ročné
a mladšie, t.j. rok narodenia 2003 a neskôr)
 ženy (bez rozdielu veku, rok narodenia 2002 a skôr)
 muži (bez rozdielu veku, rok narodenia 2002 a skôr)
Vyhodnotenie jednotlivcov bude na základe platných pravidiel
bedmintonu, na základe určeného systému súťaže.
Je možné (voči nedodržaniu pravidiel) podať len pred
odohraním nasledujúceho podania, alebo ak je koniec setu,
predtým ako hráč, ktorý protestuje opustil kurt.
Súťažiť je možné len v čistej a vhodnej športovej obuvi
(napr. tenisky, botasky a pod.) nie však v kopačkách,
tretrách, topánkach a pod. Je preto potrebné si vziať so
sebou vhodnú a čistú športovú obuv na prezutie.
V celom areáli SOŠ je fajčenie zakázané!
V prípade akejkoľvek nejasnosti informácie na tel.č. 0914
326 150 (Ing. J. Piecka), 0915 870 847 (Ing. M. Štefanča) alebo
osobne na Oddelení kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica
(Kultúrny dom, Ul. Dolná 261/ 25).

V Žarnovici 23.02.2018
Ing. Miroslav Štefanča
podpredseda
Orazca

Ing. Jozef Piecka
vedúci
OKMaŠ MsÚ

Podujatie sa koná v spolupráci so SOŠ Žarnovica

