Hornogemerská junácka
pasovačka

2012

1. ročník športových súťaží

Vyhlásenie celoročnej športovej súťaže.
Primátor mesta Dobšiná a starostovia obcí Betliar, Gemerská Poloma, Henckovce,
Kobeliarovo, Nižná Slaná, Gočovo, Vlachovo, Vyšná Slaná, Rejdová, Dedinky a Stratená
vyhlasujú celoročnú športovú súťaž medzi obcami Horného Gemera.
Súťažný výbor:

Milan Ogurčák
Ján Chanas
Milan Gonda

predseda
člen
člen

Súťažiť sa bude v dvanástich športoch, pričom organizátorom bude vždy iná obec, podľa
svojich možností. Súťažiť sa bude v týchto športoch:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Minifutbal
Nohejbal
Volejbal
Ľahká atletika
Stolný tenis
Tenis

7. Streľba zo vzduchovky
8. Šachy
9. Bowling
10. Šípky
11. Florbal
12. Silový trojboj

Súťažiť sa bude spravidla každý mesiac v jednej športovej disciplíne a podľa možností
organizátorskej obce. Súťaže budú prebiehať v sobotu. Obec, ktorá bude organizovať
príslušnú športovú disciplínu bude zodpovedná za priebeh súťaží, dodržiavanie pravidiel,
zabezpečenie cien a zabezpečenie občerstvenia pre súťažiacich. Súťažiť za každú obec môžu
len obyvatelia obce, ktorí majú v danej obci trvalý pobyt a nie sú v danej súťažnej disciplíne
registrovanými pretekármi ani v danej súťažnej disciplíne aktívne nesúťažia. Súťažiť sa bude
podľa platných pravidiel príslušnej športovej disciplíny upravených podľa možností
organizátora súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel i súťažného
systému podľa počtu zúčastnených družstiev s ktorými musí vopred oboznámiť súťažiacich.
Obce sa do každej súťaže prihlasujú organizátorovi písomne najneskôr 7 dní pred začatím
preteku. Z priebehu súťaží a ich výsledkov urobí organizátor zápis, ktorý zašle na pracovanie.
Každej obci budú po ukončení každej disciplíny pridelené body podľa umiestnenia od 12 do
1. Ak sa obec niektorej disciplíny nezúčastní nebude jej pridelený žiadny bod. Súťaž sa bude
vyhodnocovať raz ročne a víťazná obec obdrží putovný pohár.

Pravidlá a termíny jednotlivých disciplín
1, ŠÍPKY – Gočovo ‐ Február
1. Počet súťažiacich za obec:
2. Súťažiť môžu:
3. Súťažný systém:

4. Dĺžka preteku:
5. Materiálne zabezpečenie:

2
muži aj ženy
Hrať sa bude na dva terče. Na každom terči jeden
súťažiaci z obce. Na obidvoch terčoch sa bude hrať hra
301. Vzdialenosť odhodovej čiary od terča je 2,37 m
a terč je umiestnený vo výške 1,73 m od zeme. Na
začiatku hry každý súťažiaci dostane 301 bodov.
V každom kole hádže súťažiaci 3 hody, pričom sa mu
odpočítavajú dosiahnuté body. Hra pre súťažiaceho
končí vtedy, keď dosiahne nulu, pričom do zápornej
hodnoty nemôže ísť. Poradie v skupine bude určené
podľa poradia ukončených súťažiacich. Súťažiaci
v skupine dosiahne toľko bodov na koľkom mieste
skončil. Poradie družstva bude dané súčtom umiestnení
jednotlivých pretekárov. V prípade rovnosti
umiestnením lepšieho pretekára.
Nie je limitovaná
Terče, šípky ‐ usporiadateľ

2, ŠACHY – Kobeliarovo ‐ Marec
1. Počet súťažiacich za obec:
2. Súťažiť môžu:
3. Súťažný systém:

2
muži aj ženy
Súťažné družstvá sa rozdelia do troch skupín.
V skupine hrá každý s každým. V zápasoch medzi
družstvami hrá každý hráč s obidvomi hráčmi súpera,
pričom každý hráč hrá raz s bielymi raz s čiernymi
kameňmi. Zo skupín postupujú družstvá podľa poradia
do skupín o umiestnenie. Za každé víťazstvo sa udeľuje
družstvu jeden bod, za remízu pol bodu. O poradí
v skupinách rozhoduje počet vyhratých zápasov
družstva, získaných bodov družstva, vek mladšieho
pretekára. Na každý zápas má hráč 15 minút, ktorý mu
bude meraný šachovými hodinami. Hráč prehráva ak
dostane mat, uplynie mu 15 minút.
Zápasy sa hrajú podľa pravidiel FIDE.

4. Dĺžka preteku:
5. Materiálne zabezpečenie:

3 hodiny skupiny + 2 hodiny umiestnenie
šachovnice, šachové hodiny – organizátor

3, SILOVÝ TROJBOJ – Vlachovo ‐ Apríl
1. Počet súťažiacich za obec:
2. Súťažiť môžu:
3. Súťažný systém:

4. Dĺžka preteku:
5. Materiálne zabezpečenie:

2
muži
Súťaž pozostáva z troch disciplín drep, tlak na lavičke,
mŕtvy ťah. Každý súťažiaci má na každú disciplínu 3
pokusy. Poradie sa určí podľa súčtu vzopretých kíl
obidvoch pretekárov v najlepších pokusoch. Hmotnosť
činiek sa bude zvyšovať vždy o 5 kg. Súťažiaci začne
svoju súťaž na tej hmotnosti, ktorú si zvolí ako základ.
predpoklad 2 hodiny na každú disciplínu
výstroj – súťažiaci, činky, stojany, pomocníkov –
organizátor

4, TENIS – Nižná Slaná ‐ Máj
1. Počet súťažiacich za obec:
2. Súťažiť môžu:
3. Herný systém:

2
muži aj ženy
Družstvá sa rozlosujú do pavúka. Víťaz z prvého kola

4. Počet zápasov:
5. Materiálne zabezpečenie:

postupuje ďalej do druhého kola. Víťazi v druhom kole budú
hrať každý s každým. Každý duel bude pozostávať z troch
zápasov – 2 dvojhry a jednu štvorhra. Každý zápas sa hrá na
jeden set podľa pravidiel tenisu. V prípade nerozhodného
stavu 6:6 o víťazovi rozhoduje skrátená hra. O poradí
v skupine rozhoduje počet víťazstiev družstva, počet
víťazných zápasov, počet víťazných gemov.
12
Tenisové rakety – súťažiaci, loptičky, siete, kurty – organizátor

5, ĽAHKÁ ATLETIKA – Dobšiná ‐ Jún
1. Počet súťažiacich za obec:
2. Disciplíny:
3. Súťažia:
4. Súťažný systém:

4 muži a 4 ženy
beh na 60m, skok do diaľky, vrh guľou, cezpoľný beh na
3000 m muži, 800 m ženy
muži aj ženy
rovnaký pre mužov i ženy

5. Materiálne zabezpečenie:

Beh na 60m – jeden súťažiaci za každú obec. Súťaž bude
pozostávať z rozbehov, finále a behov o umiestnenie
podľa umiestnenia v rozbehoch
Skok do diaľky – každý pretekár bude mať 3 pokusy, 8
najlepších postupuje do finále, kde budú mať ďalšie 3
pokusy. O poradí rozhodujú dĺžky pokusov všetkých
skokov
Vrh guľou ‐ každý pretekár bude mať 3 pokusy, 8
najlepších postupuje do finále, kde budú mať ďalšie 3
pokusy. O poradí rozhodujú dĺžky pokusov všetkých
vrhov
Cezpoľný beh – štartovať sa bude spoločne o poradí
rozhodne poradie v cieli
Z jednotlivých disciplín budú pretekárom podľa
umiestnenia prideľované body od 12 do 1. Poradie obcí
sa určí podľa súčtu získaných všetkých bodov obce.
V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať umiestnenie
pretekára v behu na 3000 m. Ak obec nepostaví
pretekára v niektorej disciplíne dostane za disciplín 0
bodov
pretekárska výstroj – súťažiaci, trate, doskočisko, gule,
rozhodcov ‐ organizátor

6, STREĽBA ZO VZDUCHOVKY – Stratená ‐ Júl
1. Počet súťažiacich za obec:
2. Súťažiť môžu:
3. Súťažný systém:

4. Dĺžka preteku
5. Materiálne zabezpečenie:

2
muži aj ženy
Strieľať sa bude zo vzduchových pušiek bez optických
mieridiel. Každý súťažiaci bude strieľať 60 rán v ľahu. Na
streľbu bude mať každý súťažiaci 60 minút. Terče sa
budú meniť vždy po 10 ranách. Čas na výmenu terčov sa
nebude započítavať do streleckého času. Poradie
družstiev sa určí podľa počtu nastrieľaných bodov
obidvoch členov družstva. V prípade rovnosti bodov
družstiev sa uskutočni rozstrel medzi družstvami na 10
rán až do určenia víťaza rozstrelu.
2 hodiny streľba + výmena terčov + rozstrel
vzduchovky – súťažiaci, náboje, terče, ležadlá ‐
organizátor

7, MINIFUTBAL – Vyšná Slaná ‐ August
1. Počet súťažiacich za obec:
2. Súťažiť môžu:
3. Herný systém:

4. Počet zápasov:
5. Materiálne zabezpečenie:

5+1 (prípadne 4+1 podľa podmienok organizátora)
muži aj ženy
Družstvá sa rozlosujú do troch skupín po štyroch. Víťazi
skupín sa stretnú v skupine o prvé až tretie miesto.
Druhí zo základných skupín sa stretnú v skupine o štvrté
až šieste miesto. Tretí zo základných skupín sa stretnú
v skupine o siedme až deviate miesto. Štvrtí zo
základných skupín sa stretnú v skupine o desiate až
dvanáste miesto. Aj v základných skupinách, aj v skupinách
o umiestnenie sa hrá systémom každý s každým, 1x 15 minút.
Hrá sa na šírku futbalového ihriska, prípadne na viacúčelovom
ihrisku. O poradí v skupine rozhoduje počet získaných bodov,
skóre, vzájomný zápas.
v skupinách: 3skupiny x 6 zápasov
umiestnenie: 4 skupiny x 3 zápasy
lopty, siete, ihriská – organizátor

8, VOLEJBAL – Dedinky ‐ August
1. Počet súťažiacich za obec:
2. Súťažiť môžu:
3. Herný systém:

6+2
muži aj ženy
Družstvá sa rozlosujú do troch skupín po štyroch. Víťazi
skupín sa stretnú v skupine o prvé až tretie miesto.
Druhí zo základných skupín sa stretnú v skupine o štvrté
až šieste miesto. Tretí zo základných skupín sa stretnú
v skupine o siedme až deviate miesto. Štvrtí zo
základných skupín sa stretnú v skupine o desiate až
dvanáste miesto.
Aj v základných skupinách, aj v skupinách o umiestnenie sa
hrá systémom každý s každým, na dva víťazné sety do 25.
V prípade rozhodujúceho setu za stavu 1:1 sa tretí set hrá
skrátený do 15. V družstve na ihrisku musí byť vždy aspoň
jedná žena. Družstvá sa rozlosujú do štyroch skupín po

troch
účastníkoch. Víťazi skupín postupujú do finálovej
skupiny, v ktorej sa bude hrať o prvé až štvrté miesto.
Družstvá umiestnené na druhých miestach sa stretnú
v skupine o piate až ôsme miesto. Tretí v základných
skupinách sa stretnú v skupine o deviate až dvanáste

miesto. Základné skupiny sa hrajú systémom každý
s každým, skupiny o umiestnenie sa budú hrať systémom
playoff. Každý duel bude pozostávať z troch zápasov – 2

4. Počet zápasov:
5. Materiálne zabezpečenie:

dvojhry a jednu štvorhra. Každý zápas sa hrá na dva víťazné
sety podľa pravidiel stolného tenisu. O poradí v skupine
rozhoduje počet víťazstiev družstva, počet víťazných zápasov,
počet víťazných setov, počet získaných loptičiek.
v skupinách: 3 skupiny x 6 zápasov
umiestnenie: 4 skupiny x 3 zápasy
Ihriská, siete, lopty ‐ organizátor

9, NOHEJBAL – Gemerská Poloma ‐ September
1. Počet súťažiacich za obec:
2. Súťažiť môžu:
3. Herný systém:

4. Počet zápasov:
5. Materiálne zabezpečenie:

3+1
muži aj ženy
Družstvá sa rozlosujú do troch skupín po štyroch. Víťazi
skupín sa stretnú v skupine o prvé až tretie miesto.
Druhí zo základných skupín sa stretnú v skupine o štvrté
až šieste miesto. Tretí zo základných skupín sa stretnú
v skupine o siedme až deviate miesto. Štvrtí zo
základných skupín sa stretnú v skupine o desiate až
dvanáste miesto. Každý zápas sa hrá na 3 víťazné sety
podľa pravidiel nohejbalu.
Aj v základných skupinách, aj v skupinách o umiestnenie sa
hrá systémom každý s každým. O poradí v skupine rozhoduje
počet víťazstiev družstva, počet víťazných setov, skóre
získaných bodov.
v skupinách: 3skupiny x 6 zápasov
umiestnenie: 4 skupiny x 3 zápasy
lopty, siete, kurty – organizátor

10, STOLNÝ TENIS – Henckovce ‐ Október
1. Počet súťažiacich za obec:
2. Súťažiť môžu:
3. Herný systém:

3
muži aj ženy
Družstvá sa rozlosujú do štyroch skupín po troch
účastníkoch. Víťazi skupín postupujú do finálovej
skupiny, v ktorej sa bude hrať o prvé až štvrté miesto.
Družstvá umiestnené na druhých miestach sa stretnú
v skupine o piate až ôsme miesto. Tretí v základných
skupinách sa stretnú v skupine o deviate až dvanáste

miesto. Základné skupiny sa hrajú systémom každý
s každým, skupiny o umiestnenie sa budú hrať systémom
playoff. Každý duel bude pozostávať z troch zápasov – 2

4. Počet zápasov:

5. Materiálne zabezpečenie:

dvojhry a jednu štvorhra. Každý zápas sa hrá na dva víťazné
sety podľa pravidiel stolného tenisu. O poradí v skupine
rozhoduje počet víťazstiev družstva, počet víťazných zápasov,
počet víťazných setov, počet získaných loptičiek.
skupiny: 3 zápasy x 4 skupiny
umiestnenie: 4 zápasy x 3 skupiny
spolu: 24 zápasov
Stolnotenisové rakety – súťažiaci, loptičky, siete, stoly,
priestory – organizátor

11, FLORBAL – Rejdová ‐ November
1. Počet súťažiacich za obec:
2. Súťažiť môžu:
3. Súťažný systém:

4. Dĺžka preteku:
5. Materiálne zabezpečenie:

maximálne 10
muži aj ženy
Hrá sa podľa platných pravidiel florbalu. Na ihrisku je
súčasne 6 hráčov z ktorých je maximálne jeden brankár.
Na ihrisku musí byť vždy minimálne jedna žena. Súťažné
družstvá sa rozlosujú do pavúka, pričom víťazi zápasov
postupujú ďalej. Víťazi ďalšieho kola odohrajú zápasy
v skupine každý s každým. O poradí rozhoduje poradie
vo finálovej skupine, počet strelených gólov, podiel
gólov, trestné strieľania. Každý zápas bude trvať 2x 10
minút bez prestávky.
5 hodín
Hráčska výstroj – súťažiaci, hracia plocha – usporiadateľ

12, BOWLING – Betliar ‐ December
1. Počet súťažiacich za obec:
2. Súťažiť môžu:
3. Súťažný systém:

4. Dĺžka preteku:
5. Materiálne zabezpečenie:

2
muži aj ženy
Pravidlá budú prispôsobené podľa toho, či bowlingová
Dráha má alebo nemá automatické počítanie výsledkov.
Výsledok družstva bude daný súčtom umiestnení
obidvoch členov a počtom bodov členov družstva.
Nie je limitovaná
Všetko organizátor

