
Základná škola
Hornádske hry 

 Organizátor:  ZŠ Spišský Štiavnik
Termín:   15
Čas:    8,

9,
9,Miesto súťaží:  športový areál futbalového ihriska Spišský Štiavnik

Riaditeľ súťaže:  Mgr.
Organizačný výbor: Ing. 

Kleinová, Mgr.
Ing. Iveta Martinková

 Štartujú:  žiaci a
Hranovnica, 
Teplička, ZŠ s
/vybíjaná 

 Podmienky  účasti:  Súpiska mužstva s
narodenia, potvrdená riaditeľom školy. 
prosíme odoslať
riaditel

 
 

Základná škola, Slnečná 422,  059 14 Spišský Štiavnik
 Hornádske hry – 17. ročník PROPOZÍCIE 
 

 
ZŠ Spišský Štiavnik 
15. júna 2016 /streda/ 
8,30 hod. – zraz účastníkov 
9,00 hod. – slávnostné otvorenie Hornádskych hier
9,30 hod. – začiatok súťaží 
športový areál futbalového ihriska Spišský Štiavnik
Mgr. Mária Martinková 
Ing. Bc. Milan Maliňák, Ing. Daniel Martinko, 
Kleinová, Mgr. Ing. Zuzana Maliňáková, Mgr. Anna 
Ing. Iveta Martinková 
žiaci a žiačky základných škôl: ZŠ Spišský 
Hranovnica,  ZŠ s MŠ Spišské Bystré, ZŠ s
Teplička, ZŠ s MŠ Vikartovce, narodení 1.1.2000
/vybíjaná – žiačky narodené 1.1.2003 a mladšie/
Súpiska mužstva s menami pretekárov, celým dátumom 
narodenia, potvrdená riaditeľom školy. Súpisky súťažiacich 
prosíme odoslať do  8. júna 201
riaditelka@zsspisskystiavnik.sk 

059 14 Spišský Štiavnik 
 

slávnostné otvorenie Hornádskych hier 
športový areál futbalového ihriska Spišský Štiavnik 

Milan Maliňák, Ing. Daniel Martinko, Bc. Mária 
Zuzana Maliňáková, Mgr. Anna Hudzíková,         

išský Štiavnik, ZŠ 
MŠ Spišské Bystré, ZŠ s MŠ Liptovská 

narodení 1.1.2000  a  mladší 
mladšie/ 

menami pretekárov, celým dátumom 
Súpisky súťažiacich 

. júna 2016 na e-mail: 



Disciplíny:     atletika: žiačky – 50m, cezpoľný beh /1000m/, skok z miesta, guľa /3kg/, 
hod granátom 
žiaci – 50m, cezpoľný beh /1500m/, skok z miesta, guľa /4kg/, 
hod granátom 
 
V jednej disciplíne môžu súťažiť najviac 2 pretekári príslušnej 
školy. Jeden pretekár môže štartovať najviac v dvoch atletických 
disciplínach. 

športové hry   
Malý futbal /chlapci/ Počet hráčov 5 + 1, družstvo tvorí max.10 hráčov, hrací čas 

2x10min /hrá sa na trávnatom ihrisku rozmerov 45x20 metrov/. 
Systém – každý s každým, o víťazovi rozhodnú: 1. body,          
2. vzájomný zápas, 3. vyšší počet strelených gólov. 

Volejbal /mix/  Družstvo tvorí maximálne 10 hráčov. Na ihrisku musia byť vždy 
3 chlapci a 3 dievčatá /hrá sa na umelom multifunkčnom 
ihrisku/. Hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu. Systém 
každý s každým, na dva víťazné sety. Jeden set sa hrá do 
získania 15 bodu. Pri stave setov 1:1, tretí set sa hrá skrátený do 
10 /rozdiel musí byť dvojbodový/. O víťazovi rozhodnú: 1. 
body,  2. vzájomný zápas, 3. skóre.  

Vybíjaná Družstvo tvorí maximálne 12 dievčat narodených 1.1.2003 a 
mladšie. Hrá sa podľa platných pravidiel vybíjanej /hrá sa na 
vyznačenej trávnatej ploche/. Systém každý s každým. 
O víťazovi rozhodnú: 1. body, 2. vzájomný zápas, 3. skóre. 

Stolný tenis /dievčatá/ Družstvo tvoria tri dievčatá, /hrá sa v stolnotenisovej herni 
v športovom areáli/, hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu na 3 
víťazné sety, každý set do 11 víťazných loptičiek.  Každý zápas 
sa hrá po dosiahnutie štvrtého bodu a to nasledovne: 
1. A-Y 4. štvorhra 5. A-X 
2. B-X   6. B-Z 
3. C-Z   7. C-Y 
Systém každý s každým, o víťazovi rozhodnú: 1. body,             
2. vzájomný zápas, 3. skóre. 

 
Zabezpečenie:                       K dispozícii bude občerstvenie pre žiakov a obed. 

Počet účastníkov vrátane vedúcich je potrebné nahlásiť do 
stredy 1. júna 2016 u pani riaditeľky na tel. čísle 052/7785614. 

 Hodnotenie:   
Atletika:  Víťaz disciplíny 10 bodov. Ďalší v poradí o jeden bod menej až 

do 10. miesta. 
Športové hry, stolný tenis:           1. miesto – 10 bodov 

                                                   2. miesto – 7 bodov 
                                                   3. miesto – 5 bodov 
                                                   4. miesto – 3 body 
                                                   5. miesto – 1 bod 



Ceny:    Víťazom Hornádskych hier a držiteľom putovného pohára sa 
stane škola, ktorá získa spolu najväčší počet bodov. V 
atletických disciplínach jednotlivci umiestnení na prvých troch 
miestach obdržia medaily a diplomy, v športových hrách 
a stolnom tenise družstvá umiestnené na prvých troch miestach 
obdržia poháre a diplomy. Školy umiestnené na prvých troch 
miestach obdržia poháre a diplomy za celkové umiestnenie. 

 
Protesty:  Písomne do 15 minút po skončení disciplíny alebo súťaže 

s vkladom 4 € u riaditeľa súťaže. V prípade neopodstatneného 
protestu sa vklad nevracia. 

 Informácie:    Mgr. Mária Martinková, riaditeľka školy, číslo telefónu: 
052/7785614; e-mail: riaditelka@zsspisskystiavnik.sk 

 
 
Rôzne:  Na umelom multifunkčnom ihrisku /volejbal/, nepoužívať 

kopačky s kolíkmi!!!! 
V stolnotenisovej herni používať len tenisky s bielou, resp. 
žltou podrážkou /v žiadnom prípade nie s čiernou podrážkou!/.  Poznámka: Za zdravotný stav pretekárov zodpovedá vysielajúca škola, 
prípadné poistenie je na rozhodnutí a plnej v kompetencii 
vysielajúcej školy. Každý pretekár je povinný si priniesť 
preukaz poistenca! 

 
 
 
 

Mgr. Mária Martinková 
riaditeľka školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hornádske hry – výber z pravidiel 
 
 Atletika: 
Beh na 50m – D, CH - beží sa na trávnatej dráhe; 

- pretekári absolvujú 3 rozbehy, poradie na 1.- 10. mieste sa určí podľa dosiahnutých 
časov v rozbehoch; 

- štartuje sa z nízkeho štartu; 
- povely: na miesta – pripravte sa – pozor – štart /zvukovým signálom – píšťalkou/; 
- 2x pokazený štart jedným pretekárom znamená jeho diskvalifikáciu. 

 
Cezpoľný beh – D - 1000m, CH - 1500m - beží sa po vyznačenej  trati /D - žltá značka, CH - červená značka/; 

- trať pozostáva z trávnatého terénu rôznymi stupňami prevýšenia; 
- pretekári absolvujú jeden beh; 
- pretekári štartujú hromadne, z polovysokého štartu; 
- povely: na miesta – pozor – štart /zvukovým  signálom – píšťalkou/. 

 
Vrh guľou - každý pretekár má dva pokusy; 

- z dvoch pokusov sa počíta lepší; 
- pri zhode výkonov pretekárov sa určí poradie podľa druhého pokusu; 
- pretekár začína vrh z nehybného postavenia; 
- opustí po vrhu kruh jeho zadnou polovicou; 
- pretekár musí vrhnúť guľu do vyznačeného priestoru /výseku/; 
- priložiť guľu k čeľusti, držať guľu pred rovinou pliec. 

 
Hod granátom - každý pretekár má dva pokusy; 

- z dvoch pokusov sa počíta lepší; 
- pri zhode výkonov pretekárov sa určí poradie podľa druhého pokusu; 
- pretekár musí hodiť granát do vyznačeného priestoru /výseku/; 
- v okamihu hodu a po odhode nesmie pretekár prešliapnuť, alebo stúpiť na odhodovú 

čiaru ktoroukoľvek časťou tela /porušenie týchto pravidiel znamená – neplatný pokus/. 
 
Skok z miesta - každý pretekár má dva pokusy; 

- z dvoch sa počíta lepší; 
- pri zhode výkonov pretekárov sa určí poradie podľa druhého pokusu; 
- pretekár nesmie prešliapnuť odrazovú čiaru. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Malý futbal: 
Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu s týmito výnimkami: 
Hra brankára Brankár môže chytiť loptu do rúk vo vyznačenom priestore /bránkovom 

území/, avšak nesmie ju chytiť do rúk vtedy, keď mu ju prihrá jeho spoluhráč 
nohou, keď je lopta v hre, prípadne keď mu ju prihrá priamo z ktoréhokoľvek 
kopu alebo z vhadzovania lopty. Každý kop od brány zahrá vždy brankár 
nohou, respektíve rukou do hracej plochy.  

Vhadzovanie lopty Každé vhadzovanie lopty sa vykonáva z miesta, kde lopty opustila hraciu 
plochu a hráč ju zahrá nohou.  

Zakázaná hra a nešportové správanie V prípade, že hráč bude napomenutý žltou kartou ŽK, bude automaticky 
vylúčený na 2 min. V prípade, že bude hráč vylúčený z hry červenou kartou 
ČK, bude automaticky vylúčený na 5 min. Po uplynutí trestu vylúčený hráč 
nesmie nastúpiť v danom stretnutí, namiesto neho môže nastúpiť striedajúci 
hráč. O štarte tohto hráča v nasledujúcom stretnutí rozhodne rozhodca 
stretnutia. V prípade, že počas vylúčenia družstvo, ktoré hrá presilovku 
dosiahne gól, vylúčený hráč sa vracia na hraciu plochu, okrem prípadu, keď sú 
súčasne vylúčení hráči z oboch mužstiev, v takomto prípade musia obaja 
absolvovať celé vylúčenie. 

Striedanie hráčov Striedanie je povolené hokejovým spôsobom, kedykoľvek počas stretnutia, 
avšak len z miesta v strede hracej plochy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         


